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Załącznik nr 6 do SIWZ 
WZÓR UMOWY 

UMOWA NR ....................................................................... 
 

zawarta w dniu ........................ r. w Lublinie pomiędzy:  
 

Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, NIP: 712-016-10-05, REGON: 

000514064 - zwanym dalej Zamawiającym - reprezentowanym przez: 
.............................................................................................................................................................................................. 
a 
........................................................................................................................................................................................; 

NIP .............................................., REGON ......................  - zwanym dalej Wykonawcą - reprezentowaną przez: 
.............................................................................................................................................................................................. 
 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

usługi wynajmu środków transportu wraz z kierowcą w ramach wyjazdów na terenie Polski na potrzeby przewozu 

pracowników i studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 2 części, nr AZP-240/PN-

p30/037/2020 została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest  realizacja usługi w zakresie: 

Części ….. – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1
 

2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, Załącznikiem nr 1 

do umowy pn. Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną w części ….
2
 oraz z Załącznikiem nr 2 do umowy pn. Formularz 

„Oferta Wykonawcy”. 

§ 2 TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Zamówienie podlega realizacji od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy.  

2. Termin umowy może ulec skróceniu w razie wyczerpania całości wartości umowy przed upływem terminu jej 

obowiązywania, bądź też wyczerpania 60% wartości umowy i braku zapotrzebowania ze strony Zamawiającego na 

realizację 100% wartości umowy. W przypadku rozwiązania umowy i wyczerpania co najmniej 60% wartości umowy, 

Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia związane z niewykonaniem pozostałej części umowy  

w szczególności o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowaną część umowy. 

3. Termin umowy może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy do upływu terminu jej obowiązywania nie zostanie wyczerpane 

60% wartości umowy przez Zamawiającego, bądź też istnieje zapotrzebowanie na realizację 100% wartości umowy,  

a upłynął 12 – miesięczny termin na wykonanie umowy, o którym mowa w ust. 1. Termin może zostać wydłużony nie 

więcej niż na okres dodatkowych 6 miesięcy. 

4. Zmiany w zakresie terminu obowiązywania umowy, o których mowa w ust. 3 powyżej, dokonywane będą w drodze 

aneksu do niniejszej umowy w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

 

§ 3 WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z tytułu nieprawdziwości 

powyższego oświadczenia, powstałe bezpośrednio lub pośrednio po stronie Zamawiającego. 

                                                           
1 Informacje zostaną uzupełnione w zakresie Części na jaką będzie zawierana przedmiotowa umowa. 
2 Informacje zostaną uzupełnione w zakresie Części na jaką będzie zawierana przedmiotowa umowa. 
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3. Wykonawca obowiązany jest zapewnić przejazd środkami transportu, posiadającymi liczbę miejsc siedzących adekwatną 

do liczby uczestników wyjazdu. 

4. Zamawiający każdorazowo pisemnie na adres  e-mail: …………………. zleci wykonanie usługi polegającej na przewozie osób, 

na co najmniej …………………….… dni kalendarzowe
3
 przed planowanym terminem wyjazdu, określając godzinę wyjazdu, 

miejsce podstawienia autokaru i dokładną ilość osób biorących udział w wyjeździe, trasę wyjazdu wraz z podaniem 

odległości przejazdu w kilometrach wg. wzoru zlecenia stanowiącego załącznik nr 3 do umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie potwierdzić drogą mailową odbiór zlecenia. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zlecenia usługi telefonicznie na nr …………………………………, które 

następnie w trybie niezwłocznym zostanie potwierdzone pisemnie e-mailem. 

7. Zamawiający zastrzega, że godziny wyjazdów, ich trasy, ilość osób, miejsce podstawienia autokaru mogą ulec zmianie, ze 

względów organizacyjnych, nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. O wszelkich zmianach 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę na co najmniej 12 godzin  przed planowanym terminem wyjazdu.  

8. Wykonawca w ramach usługi gwarantuje odpowiedni standard realizacji przedmiotu umowy.  

9. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo uczestników w czasie ich przewozu. 

10. W razie awarii technicznych środków transportu, na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia floty zastępczej. 

11. Wykonawca oświadcza, iż osoby biorące udział w realizacji zamówienia tj. kierowcy posiadają stosowne uprawnienia do 

wykonywania usług przewozowych i dostarczy je do wglądu na życzenie Zamawiającego w ciągu 2 dni od dnia wezwania. 

12. Pojazdy, którymi Wykonawca będzie realizował zamówienie, winny być sprawne przez cały okres wykonywania 

zamówienia i gwarantować maksimum bezpieczeństwa przewożonych osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

technicznymi i normami  dotyczącymi transportu zbiorowego osób, posiadać sprawny system ogrzewania wnętrz  

w okresie zimowym i klimatyzację w okresie letnim, oznakowanie zgodne z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 4 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania umowy posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  
w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż wartość umowy brutto oraz zobowiązany jest do złożenia 
przed zawarciem umowy kserokopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia. Ponadto, Wykonawca zobowiązany 
jest również do przedłożenia Zamawiającemu kserokopii polisy potwierdzonej za zgodność z oryginałem 
po każdorazowym jej odnowieniu w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy. 

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (odpowiednio do Części), zobowiązany jest, przez cały 
okres trwania umowy posiadać ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NNW na sumę ubezpieczenia 
minimum 10 000 zł na jedną osobę oraz przed zawarciem umowy złoży Zamawiającemu kserokopię, poświadczoną „za 
zgodność z oryginałem”, polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca posiada 
ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NNW. Brak przedłożenia kserokopii ubezpieczenia, przed 
podpisaniem, umowy traktowany będzie jako odmowa jej podpisania z winy Wykonawcy. 

3. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy OC lub NNW, a w przypadku jej braku - 
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, Zamawiający może odstąpić od umowy albo 
ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiający potrąci z 
wynagrodzenia Wykonawcy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi 
odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. 
 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i wszelkie koszty z tytułu strat materialnych oraz następstw nieszczęśliwych 

wypadków powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie spowodowane przy wykonaniu usług 

przewozowych zarówno wśród przewożonych osób, jak i osób trzecich. 

6. Wykonawca oświadcza, że pojazdy do realizacji zamówienia zostały wyprodukowane nie wcześniej niż w 2010 r.  

7. Wykonawca zapewni pojazd zastępczy w razie okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie wyjazdu lub jego 

kontynuowanie.  

                                                           
3 Informacje zostaną uzupełnione na podstawie deklaracji Wykonawcy w ofercie. 
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8. W przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie zrealizować danego zlecenia w umówionym terminie lub odmawia jego 

wykonania, Zamawiający ma prawo do zamówienia usługi poza obowiązującą umową i obciążenia Wykonawcę kosztami 

wyjazdu oraz innymi kosztami, jakie będzie musiał ponieść Zamawiający z tytułu niezrealizowanego wyjazdu, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

9. W sytuacji zaistnienia niewłaściwego świadczenia usług lub wad jakościowych lub braków ilościowych Zamawiający składa 

pisemną reklamację. 

10. W przypadku niewłaściwej realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany sposobu realizacji 

na właściwy zgodnie z przedmiotem zamówienia opisanym w załączniku nr 1 do Umowy w terminie nie dłuższym niż 5 dni 

roboczych od daty zgłoszenia pisemnej reklamacji. 

11. Termin na złożenie reklamacji wynosi 5 dni roboczych od dnia odebrania usługi. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do wykonywania usługi lub jakości pojazdu upoważnieni 

przedstawiciele Zamawiającego przekażą niezwłocznie Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem 

zastrzeżeń, które Wykonawca powinien uwzględnić w terminie 5 dni. Brak odpowiedzi w tym terminie jest jednoznaczne z 

uznaniem reklamacji. 

13. W przypadku wad jakościowych stwierdzonych przez Zamawiającego, informuje on Wykonawcę o stwierdzonej 

wadliwości, wstrzymując jednocześnie zapłatę za usługę i uruchamia postępowanie reklamacyjne. Usunięcia wad 

jakościowych Wykonawca dokonuje niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 5 dni. Wszelkie koszty reklamacji 

ponosi Wykonawca. 

 

§ 5 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wartość niniejszej umowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy wynosi: 

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi ......................................................................................................... zł, 

(słownie:...................................................................................................................................................................zł .........../100) 

Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi ........................................................................................................... zł, 

(słownie:....................................................................................................................................................................zł .........../100) 

stawka podatku VAT ........................... %,  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez 

niego na prawidłowo wystawionej fakturze. 

3. Płatność za przedmiot umowy nastąpi każdorazowo w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

za wykonaną usługę. Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpiło w ostatnim 

dniu upływu terminu. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony protokół z wykonanej usługi 

transportowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy 

4. Wynagrodzenie netto, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pozostaje niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. 

Zmiana stawki podatku VAT  powoduje zmianę wynagrodzenia brutto (w zależności od wysokości nowych stawek podatku 

VAT podwyższeniu bądź obniżeniu ulegnie kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy). 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należności tytułem kar 

umownych, za szkody spowodowane przez Wykonawcę względem Zamawiającego, jak i osób trzecich i ich ubezpieczycieli, 

jeżeli osoby te zgłoszą na piśmie uzasadnione roszczenie. 

6. Zamawiający zastrzega, że niedopuszczalny jest przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.  

7. Faktyczna wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy będzie naliczana przez pomnożenie ilości rzeczywiście 

przejechanych km przez cenę netto za 1 km, powiększoną o podatek VAT,  według ceny  podanej w tabeli nr 1 i nr 2  

załącznika nr 1.`1. lub 1.2 stanowiącej załącznik do Umowy (Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną). Cena za 1 km 

nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. 
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8. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia,  

w szczególności: opłaty niewymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, w tym 

ubezpieczenia, wszelkie podatki, w tym także należny podatek VAT, zysk, narzuty, ewentualne opusty, rabaty oraz 

pozostałe składniki cenotwórcze, koszty paliwa, koszty dojazdu do miejsca rozpoczęcia usługi, koszty noclegów 

kierowców, diety i wynagrodzenie kierowców, amortyzację, opłaty drogowe i autostradowe, postojowe i parkingowe, 

ubezpieczenia przewozu osób itp.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu zamówienia bądź rezygnacji z wyjazdów. W przypadku 

ograniczenia przez Zamawiającego liczby wyjazdów, wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 może ulec zmniejszeniu do 

wysokości 60 % wynagrodzenia, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowaną 

część. 

§ 6 KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w następujących wysokościach: 

1) 1) za opóźnienie w przystąpieniu do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w  § 3 ust. 4 umowy, w wysokości 
0,5% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdą godzinę opóźnienia; 
maksymalnie do wysokości 30% wartości wynagrodzenia umownego brutto. 

2) za każde niewykonanie poszczególnego zlecenia przez Wykonawcę z jego winy, w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy; 

3) za każde nienależyte wykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (inne niż wymienione w pkt 1) i 2)), 

w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za każde naruszenie; 

4) w przypadku trzykrotnego w danym miesiącu powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o niewykonaniu lub 

nienależytym wykonaniu usługi ze wskazaniem w jakim zakresie doszło do zaniedbań - Zamawiający uprawniony będzie 

do obniżenia Wykonawcy wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust.1 niniejszej umowy o 25 %, chyba że Wykonawca 

wykaże, że do zaniedbań doszło z przyczyn od niego obiektywnie niezależnych. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje jednostkowego zamówienia w terminie określonym w niniejszej umowie 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zrealizowania zlecenia poza obowiązującą umową i obciążenia jego kosztami 

Wykonawcy, na co wyraża on zgodę. Faktury za zakup zastępczy zostaną wystawione bezpośrednio na Wykonawcę.  

3. W przypadku, gdy Wykonawca rozwiąże umowę lub odstąpi od umowy z powodu okoliczności leżących po Jego stronie, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto 

Wykonawcy wskazanego w §5 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto wskazanego w 

§5 ust. 1 niniejszej umowy.  

5. Potrącenia kar umownych na podstawie niniejszej umowy mogą być dokonywane po pisemnym zawiadomieniu 

Wykonawcy, z należnego mu wynagrodzenia i braku ich zapłaty ze strony Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia o naliczeniu kar umownych. 

6. W przypadku szkody wynikłej z niewykonania niniejszej Umowy w terminie, Zamawiający ma prawo dochodzenia od 

Wykonawcy odszkodowania w wysokości przenoszącej zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne. 

2) Kary umowne podlegają kumulacji maksymalnie do wysokości 50% wartości wynagrodzenia umownego brutto. 
7.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar nałożonych na Zamawiającego przez organy państwowe za nieprzestrzeganie 

lub naruszenie przepisów bhp i innych w zakresie usług objętych niniejszą umową. Wykonawca zobowiązuje się do 

uiszczenia w/w kar na rzecz Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. W przeciwnym 

wypadku kary zostaną potrącone w sposób określony w ust. 6. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za szkody w mieniu na podstawie wystawionej przez 

Zamawiającego faktury  zawierającej określoną wartość szkody, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury. 

 

§ 7 ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
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1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży  w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia od umowy; 

2) w innych wskazanych w ust. 2 umowy przypadkach; 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w przypadkach wskazanych w niniejszej umowie może zostać złożone w terminie 30 

dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do  rozwiązania umowy, jeżeli: 

1) pomimo uprzedniego 5-krotnego złożenia pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego – Wykonawca uporczywie nie 

wykonuje usług zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, co potwierdza 

na piśmie upoważniony przedstawiciel Zamawiającego; 

2) Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoż., pomimo 2-krotnego zgłoszenia uwag i wniosków upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego; 

3) Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę, pomimo wcześniejszego wezwania do zaniechania 

naruszeń i upływu wyznaczonego terminu; 

4) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniego 

uzyskania stosownej, pisemnej zgody Zamawiającego; 

5) zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec Wykonawcy; 

6) nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości  o wszczęciu 

postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy; 

7) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości 

wykonywanych usług 

3. Zamawiający  może  rozwiązać umowę z przyczyn wskazanych w ust. 2 niniejszej umowy z zachowaniem 

dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego w ten sposób 

Wykonawca ma prawo do otrzymania wynagrodzenia za prace rzeczywiście wykonane do momentu ustania jej 

obowiązywania. W tym przypadku Wykonawca nie ma prawa dochodzenia odszkodowania z powodu niewykonania 

pozostałej części umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie bez prawa 

Wykonawcy do żądania odszkodowania w przypadku dopuszczenia się przez Wykonawcę przy wykonywaniu umowy 

przestępstwa lub wykroczenia. 

5. W przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym Wykonawcy należy się wynagrodzenie jedynie za usługę 

zrealizowaną do dnia rozwiązania umowy. 

6. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, Wykonawca w terminie 7 dni musi zwrócić Zamawiającemu wszystkie 

materiały i dokumenty jakie posiada w związku z wykonywaniem umowy. 

7.  

8. W razie rażącego niewykonania lub rażącego nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym w 

szczególności naruszenie postanowień §3 i §4, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania od umowy ze 

skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem prawa do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar 

umownych zastrzeżonych w niniejszej umowie, aż do pełnego zaspokojenia. 

9. O rozwiązaniu umowy Zamawiający informuje Wykonawcę fax-em i/lub e-mailem, pisemnie listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru. Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia otrzymania wiadomości. Datą rozwiązania umowy 

jest data potwierdzenia odbioru e-maila przez Wykonawcę. W przypadku braku potwierdzenia odbioru e-maila przez 

Wykonawcę, decyduje data odbioru przesyłki nadanej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

 

§ 8 ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności 

wymienionych poniżej, obejmujących: 
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1) zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia ze względu na wystąpienie okoliczności niedających się przewidzieć 

przed zawarciem umowy, np. działanie siły wyższej; 

2) zmianę właściwych przepisów prawa, z tym samym koniecznością dostosowania treści umowy do aktualnego stanu 

prawnego; 

3) zmiany Wykonawcy któremu zamawiający udzielił zamówienia publicznego w wyniku połączenia podziału 

przekształcenia lub nabycia wykonawcy lub jego upadłości pod warunkiem że, spełnia on kryteria udziału w 

postępowaniu; 

4) zmiany odpowiednich postanowień umowy, w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy zaistnieją okoliczności niezależne 

od stron powodujące brak możliwości wykonania umowy, 

5) zmiany odpowiednich postanowień umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy wystąpią zdarzenia siły wyższej 

rozumianej jako zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron, w szczególności wojny i 

innego działania o charakterze zbrojnym, działania siły przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki i inne 

działania zagrażające porządkowi publicznemu, decyzje lub działania władz publicznych, a także klęski żywiołowe, 

pandemie, epidemie. 

6) zmianę terminu umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron skutkujących niemożliwością 

dotrzymania terminu określonego w § 2 Umowy, bądź z powodu okoliczności wynikających z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, po ustaleniu i zaakceptowaniu przez Strony nowego terminu realizacji przedmiotu umowy. 

Zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy. Zmiana może dotyczyć terminu realizacji 

przedmiotu umowy bez naliczania kar umownych; 

7) zmian terminu umowy w sytuacjach określonych w § 2.  

2. Zmiany treści umowy pod rygorem nieważności wymagają zachowania formy pisemnej w postaci obustronnie 

podpisanego aneksu do umowy. 

3. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania 

umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie. 

4. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej którejkolwiek ze Stron umowy, nie stanowi zmiany jej treści i nie 

wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Strony zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie formy 

organizacyjno-prawnej lub o zmianie adresu. Zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostanie 

sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie. W przypadku braku zawiadomienia drugiej strony o zmianie 

siedziby i adresu, doręczenia korespondencji na dotychczas znany adres  uważa się za skuteczne. 

5. Zmiana osób, o których mowa w §9 ust. 1 i 2 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

 

§ 9 KOORDYNACJA WYKONANIA POSTANOWIEŃ UMOWY 
1. Jako odpowiedzialnego/nych za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie Zamawiający wyznacza: 

.........................................................................................................................................................................  
(Imię i nazwisko, adres e-mail; nr telefonu i nr fax-u) 

2. Jako odpowiedzialnego/nych za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie Wykonawca wyznacza: 
........................................................................................................................................................................  

(Imię i nazwisko, adres e-mail; nr telefonu i nr fax-u) 
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wysokiego standardu usług i uwzględnienia wszystkich ewentualnych uwag 

zgłaszanych w tej sprawie przez upoważnionych do nadzoru prac przedstawicieli Zamawiającego. 

 

 

§ 10 PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy własnymi siłami bez udziału podwykonawców/z udziałem 

podwykonawców* ........................... (nazwa i adres podwykonawcy).* 
2. O ile przewidziano udział podwykonawców zlecenie wykonania części umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i 

zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania 

własne. 
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3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za powstałe u Zamawiającego, jak i osób trzecich 

szkody spowodowane działalnością wynikłą z realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. 

4. Odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy ograniczona jest wysokością 

wynagrodzenia, za dany zakres usług wynikających z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  
 

§ 11 

1. Zamawiający informuje, iż dane osobowe Wykonawcy rozumie jako dane osobowe osób fizycznych, od których dane te 

bezpośrednio pozyskał, w szczególności: 

1) Wykonawcy będącego osobą fizyczną; 

2) Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą; 

3) pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną; 

4) członka/członków organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną; 

5) osoby/osób skierowanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego. 

2. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje że: 

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy będzie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 

14, 20-950 Lublin, nr tel.: 81 445 41 01, e-mail: kul@kul.pl; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II jest Pani Aleksandra 

Pyka, nr tel.: 81 445 32 30, e-mail: iod@kul.pl; 

3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Nr AZP-240/PN-p30/037/2020; 

4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz.1843), dalej „ustawa Pzp” oraz osoby upoważnione, działające z polecenia administratora;   

5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania danych osobowych, bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym 

określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO. 

3. Wykonawca na podstawie art. 15 RODO posiada prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących. 

4. Wykonawca na podstawie art. 16 RODO posiada prawo do sprostowania danych osobowych jego dotyczących. 

Zamawiający informuje jednocześnie, iż skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 

oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników.  

5. Wykonawca na podstawie art. 18 RODO posiada prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych jego dotyczących, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 RODO tj. prawo do 

ograniczenia przetwarzania danych  osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

6. Wykonawca posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 

przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO. 

7. Wykonawcy w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych. 

8. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 



 
 
 
 
 
 

 
Al. Racławickie 14 | 20-950 Lublin | tel. +48 81 445 41 59 | dzp@kul.pl | www.kul.pl 

 

Dział Zamówień Publicznych i Zakupów 

St
ro

n
a8

 

9. Wykonawcy na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

10. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu. Obowiązek ten dotyczy w szczególności: 

1) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia; 

2) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną; 

3) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą; 

4) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną; 

5) członka/członków organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną. 

 

§ 12 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, 

oraz Kodeksu Cywilnego. 

2. W razie zaistnienia sporu sądowego, strony poddają jego rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi w Lublinie, wg 

prawa polskiego.  

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i wskazane w niniejszej Umowie załączniki stanowią jej integralną część. 

 

§ 13 

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Załącznikami do umowy są: 

1. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do umowy; 

2. Formularz „Oferta Wykonawcy” – Załącznik nr 2 do umowy; 

3. Zlecenie – Załącznik nr 3 do umowy. 

4. Protokół wyjazdu – Załącznik nr 4 do umowy. 

 

 

Wykonawca Zamawiający 

………………………………………..……………… ………………………………………………………. 
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Załącznik nr 3 do umowy 

 

ZLECENIE NR .......................... Z DNIA ……………………………………… 

(dane jakie powinny znaleźć się w pisemnym zleceniu usługi – przekazywane przez Sekcję Zakupów KUL, za 

pośrednictwem osoby upoważnionej do koordynowania przedmiotowej umowy) 

 

 

Na podstawie umowy nr ............................................. z dnia ......................  zlecam wykonanie następującej usługi wynajmu 

środków transportu wraz z kierowcą na potrzeby przewozu: 

 

1) Termin wyjazdu/miejsce podstawienia samochodu 

………............................................................................................................................................................................................. 

 

2) Termin powrotu/miejsce powrotu 

………............................................................................................................................................................................................. 

 

3) Planowana trasa/charakterystyczne punkty postojowe lub cel wyjazdu/ planowana ilość km/ 

………............................................................................................................................................................................................. 

 

4) Rodzaj pojazdu (ilość miejsc)  

………............................................................................................................................................................................................. 

 

5) Dane osoby/osób uprawniona(e) do koordynacji przewozu  

………............................................................................................................................................................................................. 

(Imię i nazwisko, nr telefon kontaktowy, adres e-mail) 

 

 

Źródło finansowania: ............................................................................................................................................................... 

(nr centrum budżetowego: ZFIN; MPK, koszty własne studentów itp.) 
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Załącznik nr 4 do umowy 

Protokół wyjazdu z dn. …………………. do faktury nr ……………..... 

 

Nr zlecenia: ………………………………………………………………………………………...…………………………... 

Marka pojazdu: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Rok produkcji pojazdu: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Stan drogomierza przed wyjazdem: ………………………………………………………….……………………………... 

 w dniu: ……………….... – stan drogomierza:………………….  

w dniu: ……………….... – stan drogomierza:………………….  

 w dniu: ……………….... – stan drogomierza:………………….  

w dniu: ……………….... – stan drogomierza:………………….  

Stan drogomierza po powrocie: ………………………………………………………………….…………………………... 

w dniu: ……………….... – stan drogomierza:………………….  

w dniu: ……………….... – stan drogomierza:………………….  

w dniu: ……………….... – stan drogomierza:………………….  

w dniu: ……………….... – stan drogomierza:………………….  

 

Uwagi:  

Usługa została wykonana należycie: tak /  nie * - jeśli nie, należy podać, co było wykonane nienależycie. 

……………………………………………………………………………………………………………………………............................................…………

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………….….     
            (miejscowość i data)                        
                                                        
 


