
Załącznik nr 3 do SIWZ 

WZÓR UMOWY O PRZEWÓZ OSÓB NR ………………… 

zawarta w dniu ………………. , w …………………………… pomiędzy: 
JSW Ochrona Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 39, 44-330 Jastrzębie-Zdrój wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000712618, NIP: 
6332237712, REGON: 369045614,  kapitał zakładowy: 1.350.000,00 zł, którą 
reprezentują:  

1. …………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………….. 

zwaną w dalszej części Umowy Zleceniodawcą 

a,  

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………, reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………….. 
zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą, 
zwanymi dalej „Stronami” lub „Stroną”. 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o 
udzielenie zamówienia pod nazwą …………………….numer postępowania 
:…………………, protokół z dnia ……………….., 
 

Przedmiot umowy 
§1 

Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się na zasadach określonych w 
niniejszej umowie dowozić pracowników dwukrotnie w ciągu doby, rano i wieczorem z 
rejonu Będzina oraz Dąbrowy Górniczej do obiektu chronionego przez Firmę JSW 
Ochrona Sp. z o.o., znajdującego się w Dąbrowie Górniczej przy. ul. Koksowniczej l, 
oraz dwukrotnie w ciągu doby, rano i wieczorem odwozić z obiektu chronionego w 
Dąbrowie Górniczej przy ul. Koksowniczej 1 po zakończonej pracy do wyznaczonych 
punktów na terenie miast Dąbrowa Górnicza i Będzin. 

Obowiązki Wykonawcy 
§2 

1. Trasa przewozu: 
- I etap — codziennie ok. godz. 06.10 



Będzin ul. 11 Listopada (obok sklepu Kaufland) — Dąbrowa Górnicza Centrum — 
Dąbrowa Górnicza Gołonóg — Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Dąbrowa Górnicza ul. 
Koksownicza 1 i powrót po zmianie. 
- II etap — codziennie ok. godz. 18.10 
Będzin ul. 11 Listopada (obok sklepu Kaufland) — Dąbrowa Górnicza Centrum — 
Dąbrowa Górnicza  
Gołonóg — Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Dąbrowa Górnicza ul. Koksownicza 1 i 
powrót po zmianie. 
2. Usługa będzie realizowana przez Wykonawcę od poniedziałku do niedzieli oraz 
święta i dni ustawowo wolne od pracy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi zgodnie z harmonogramem i 
wykazem tras ustalonym z Zamawiającym. 
4. Dopuszcza się zmianę trasy, jeżeli nie powoduje to zwiększenia wartości 
wykonywanej usługi i nie wpłynie na wydłużenie czasu przejazdu. 
5. Czas przewozu: 
- przywóz na Zakład JSW KOKS S.A., Dąbrowa Górnicza ul. Koksownicza I w godz. 
06.40; 18.40 
- odwóz z Zakładu JSW KOKS S.A., Dąbrowa Górnicza ul. Koksownicza I w godz. 
07.00; 
19.00. 
6. W uzasadnionych przypadkach czas przewozu może być zmieniony, co wymaga 
każdorazowo akceptacji Zamawiającego. 
7. W przypadku zmiany długości trasy spowodowanej przyczynami niezależnymi od 
Zamawiającego i Wykonawcy (np. objazdy, większa liczba przystanków, zmiany miejsc 
zamieszkania pracowników, itp.) Strony aneksem do umowy ustalają długość trasy i 
czasookres zmian. 
8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług przewozowych niżej 
wymienionymi pojazdami : 
- /numer rejestracyjny/ model samochodu/ 
- /numer rejestracyjny/ model samochodu/ 
posiadającymi co najmniej. ………… miejsc siedzących. 
9. Wykonawca jest zobowiązany do dowożenia pracowników pojazdami sprawnymi 
technicznie, dopuszczonymi do ruchu według przepisów o ruchu pasażerskim. 
Zamawiający ma prawo w każdym czasie nie wyrazić zgody na świadczenie usług przez 
Wykonawcę, jeżeli stan pojazdu lub stan kierowcy budzą uzasadnione wątpliwości. 
10. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
podstawienia pojazdu zastępczego o równorzędnym standardzie i ilości miejsc do 
pojazdów, o których mowa w ust. 8. 
11. Pojazdy wykorzystywane przez wykonawcę muszą posiadać ważne ubezpieczenie 
OC i NW oraz aktualny przegląd techniczny. Zamawiający ma prawo na każdym etapie 
wykonywania umowy zweryfikować ww. okoliczności. W przypadku wystąpienia braku 
ubezpieczenia pojazdu w tym zakresie lub jego aktualnego przeglądu technicznego w 
trakcie realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do powstrzymania się ze 
świadczeniem usługi za pomocą danego pojazdu i niezwłocznego ich uzyskania oraz 
podstawienia innego zastępczego pojazdu spełniającego powyższe wymagania. 



 
§3 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem licencje  
i zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu,  
a posiadane przez niego środki transportowe spełniają wszystkie określone prawem 
wymagania techniczne oraz wymagania w zakresie ochrony środowiska. 

2. Wykonawca oświadcza, że znane są mu przepisy dotyczące bezpieczeństwa 
obowiązujące przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy i będzie się do nich 
stosował.  
W szczególności dotyczy to zasad bezpieczeństwa obowiązujących w ruchu 
drogowym. 

3. Wykonawca oświadcza, iż każdorazowo kierowca wykonujący przedmiot umowy 
będzie 

posiadał stosowne uprawnienia do prowadzenia danego rodzaju pojazdów. Kierowca ma 
obowiązek posiadać ważny dokument prawa jazdy przy sobie w każdym czasie. 

4.  Wykonawca oświadcza, iż każdorazowo kierowca środka transportowego będzie 
trzeźwy, a jego stan psychofizyczny będzie umożliwiał mu należyte wykonanie 
przedmiotu niniejszej umowy. 

5. W przypadku naruszenia wymogów określonych w ust. 3 lub 4, Wykonawca jest 
zobowiązany powstrzymać się ze świadczeniem usługi i niezwłocznie zapewnić 
kierowcę spełniającego określone wymagania.  

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody 
wyrządzone Zamawiającemu lub przewożonym osobom w związku z niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem postanowień niniejszej umowy, w ich pełnej wysokości. 

7. Wykonawca ponosi wobec osób trzecich pełną odpowiedzialność za swoje działania i 
zaniechania związane bezpośrednio lub pośrednio z zakresem przedmiotowym 
niniejszej umowy, tj. w zakresie odpowiedzialności cywilnej, zawodowej, karnej. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność określoną w niniejszej umowie za 
działania swoich pracowników lub współpracowników, jak za swoje własne. 

9. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów utrzymania, w tym eksploatacyjnych czy 
napraw środka transportowego Wykonawcy. 

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nałożone na Wykonawcę mandaty karne. 
Obciążają one Wykonawcę w pełnej wysokości. 
 

Wynagrodzenie 
§4 

1. Stawka (netto) za jeden dzień pracy Wykonawcy zgodnie z §2 punkt 1 wynosi : ……… 
zł (słownie:………….) w tym …..% Vat.  

2. Usługa będzie rozliczana miesięcznie w oparciu o rzeczywistą liczbę przepracowanych 
dni.  

3. Podstawą wystawienia faktury będzie sporządzony po zakończonym miesiącu 
kalendarzowym protokół odbioru usługi (Załącznik nr … do umowy) obustronnie 
zatwierdzony i podpisany przez uprawnionych przedstawicieli.  

4. Regulowanie należności nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez 
Wykonawcę faktury VAT w formie przelewu w terminie ….. dni od daty dostarczenia 
faktury VAT do siedziby Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę na fakturze VAT.  



5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do regulowania płatności mechanizmem podzielonej 
płatności zgodnie z art. 108a Ustawy o podatku od towarów i usług. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktury w formie elektronicznej (e-
faktura) na adres mailowy wskazany w odrębnym oświadczeniu. 

7. Treść faktury powinna wskazywać nadany przez Zamawiającego numer umowy (numer 
e-RU). 

8. Termin płatności faktury korygującej wynosi 14 dni od daty jej wpływu do 
Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż termin płatności faktury pierwotnej. 

9. Należności wynikające z niniejszej umowy, w tym odsetki, nie będą przedmiotem obrotu 
bez zgody Zamawiającego, nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż) lub 
przedmiotem zastawu rejestrowego lub innego prawa rzeczowego, zabezpieczenia, 
przewłaszczenia, pełnomocnictwa do dochodzenia należności przysługujących wobec 
Zamawiającego, w tym pełnomocnictwa inkasowego bez pisemnej zgody Zarządu JSW 
Ochrona Sp. z o.o. 

10. Wykonawca zobowiązuje się bezwzględnie do prawidłowego stosowania przepisów 
prawa podatkowego, przy realizacji czynności lub obowiązków związanych lub 
wynikających z niniejszej umowy, uwzględniając wszelkie zmiany w tym zakresie, które 
mogą nastąpić w trakcie realizacji niniejszej umowy, w tym w szczególności przy 
wystawianiu dokumentów księgowych (faktur VAT), związanych z realizacją niniejszej 
umowy, co obejmuje m.in. obowiązek podawania przez Wykonawcę oraz 
wykorzystywania, w ramach rozliczeń, wyłącznie rachunków prawidłowo zgłoszonych 
organom skarbowym i ujawnionych w stosowanych rejestrach / wykazach, w tym w 
szczególności w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174, ze zm.), jak i 
prawidłowego określenia mechanizmu realizacji płatności, w szczególności w przypadku 
rozliczeń objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, o 
którym mowa w art. 108a i następnych ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174, ze zm.). W razie naruszenia przez 
Wykonawcę przywołanych obowiązków, niezależnie od przyczyny, Zamawiający 
uprawniony będzie do obciążenia Wykonawcy wszelkimi stratami, a także poniesionymi 
kosztami lub wydatkami, które powstaną lub stanowić będą konsekwencję naruszenia 
przedmiotowych zobowiązań przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
wstrzymania płatności, w przypadku stwierdzenia, że pomimo zobowiązania o którym 
mowa powyżej doszło jednak do wskazania przez Wykonawcę innego rachunku lub 
nieuwzględnienia w treści wystawianych dokumentów księgowych obowiązujących 
przepisów prawa; w takiej sytuacji Strony zgodnie przyjmują, że do czasu wyjaśnienia 
zaistniałej sytuacji okres wstrzymania się z płatnością nie będzie między Stronami 
traktowany jako opóźnienie w dokonaniu płatności. 

11. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że są podatnikami VAT i posiadają następujące 
numery identyfikacji podatkowej: 

   Zamawiający - …………………………… 

   Wykonawca -  …………………………… 

Kary umowne 



§5 

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w podstawieniu środka transportowego zgodnie z 
harmonogramem Zamawiającego , przekraczającego 20 minut Wykonawca zapłaci na 
rzecz Zamawiającego każdorazowo karę umowną w kwocie 300 PLN za każde 
opóźnienie.  

2. W przypadku naruszenia wymogów określonych w §2 ust. 9-11 lub §3 ust. 3, 4 niniejszej 
Umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego każdorazowo kwotę 300 PLN 
tytułem kary umownej, za każde naruszenie.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu od 
Zamawiającego wynagrodzenia. 

4. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.  
 

Czas obowiązywania umowy 
§6 

1. Strony zawierają niniejszą umowę na czas określony od ………… do ………….. . 
2. Strony zastrzegają niniejszym na rzecz Zleceniodawcy, iż w razie wystąpienia istotnej 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy stanie się niemożliwe lub dla 
Zleceniodawcy jej wykonywanie będzie niecelowe, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawierania niniejszej Umowy, Zleceniodawca ma prawo odstąpić od niniejszej 
Umowy zawiadamiając Wykonawcę o dacie rozwiązania w tym trybie umowy na co 
najmniej 14 dni przed tą datą. Wykonawca na powyższe niniejszym wyraża zgodę. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej Umowy z zachowaniem 1 
miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

4. Zleceniodawcy przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej Umowy z zachowaniem 
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca 
kalendarzowego. 

5. Zamawiający może odstąpić od Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli:  

1)  Wykonawca ogłosi upadłość lub w stosunku do którego otwarto likwidację  

2)  Wykonawca przerwał realizację usług i nie realizuje ich bez uzasadnionych przyczyn 
przez okres kolejnych ………...  

3)  Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął usług i nie podjął ich 
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,  

4)  Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z Umową lub też nienależycie wykonuje 
swoje zobowiązania umowne.  

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 2)-4) Zamawiający zobowiązany 
jest do pisemnego wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy i 
wyznaczenia dodatkowego terminu.  

7. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
z podaniem przyczyny odstąpienia. 

8. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie tylko za świadczenia spełnione, udokumentowane.  



9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty dodatkowe 
spowodowane powierzeniem wykonania przedmiotu umowy innemu przedsiębiorcy.  

 
 

Klauzula poufności 
§ 7 

1. Strony zobowiązują się do zachowania tajemnicy, odpowiedniego zabezpieczenia oraz 
niewykorzystywania wszelkich informacji dotyczących wykonania przedmiotu Umowy, 
jak również informacji dotyczących drugiej strony Umowy oraz jej działalności, w 
których posiadanie weszła w związku z zawarciem niniejszej Umowy, 

2. W czasie obowiązywania umowy, jak również po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, 
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które 
uzyska w związku z realizacją niniejszej Umowy, zwanych dalej: Informacjami 
Poufnymi. Informacjami Poufnymi są w szczególności: informacje techniczne, 
technologiczne, finansowe, handlowe lub organizacyjne dotyczące Zamawiającego, jak 
również informacje dotyczące polityki działalności Zamawiającego, jego planów oraz 
realizowanych programów, oraz pozostałe nieujawnione do informacji publicznej, 
informacje wynikające lub związane z działalnością Zamawiającego. 

Ochrona danych osobowych 
§8 

1. Strony zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych, w tym do 
stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych 
przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) dalej (RODO), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 
10.05.2018r. 

2. Strony oświadczają, że ich pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych Stron 
umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz będą posiadać 
stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 

3. Strony oświadczają, że dane osobowe uzyskane od drugiej Strony umowy będą 
wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.  

4. W przypadku ewentualnego naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych 
osobowych przez jedną ze Stron, Strona która dopuściła się tego naruszenia jest 
zobowiązana pokryć koszty poniesione w związku z tym naruszeniem zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

5. JSW Ochrona Sp. z o.o. realizuje obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 i art. 14 
RODO na stronie internetowej www.jswochrona.pl / w zakładce RODO (link: 
www.jswochrona.pl/rodo/informacje-na-temat-przetwarzania-danych-osobowych) i 
zobowiązuje drugą Stronę do przekazania zawartych tam informacji osobom fizycznym, 
które występują w jej imieniu i w jej imieniu biorą udział w wykonaniu umowy. 



6. W przypadku, gdy przedmiot niniejszej umowy wymaga zawarcia umowy powierzenia 
danych osobowych do przetwarzania, Strony zobowiązane są zawrzeć taką umowę. 

 

Postanowienia końcowe 
§ 9 

1. Osobami koordynującymi wykonywanie niniejszej umowy są:  
- ze strony Zleceniodawcy – …………………… tel. ……………………… 

2. - ze strony Wykonawcy – …………………… tel. ……………………… 
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy lub jej załączników wymagają dla swej skuteczności 

formy  
pisemnej. 

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy  Kodeksu 
cywilnego. 

5. Wszelkie oświadczenia Stron składane w wykonaniu niniejszej Umowy sporządzane 
będą w formie pisemnej i doręczane drugiej Stronie osobiście lub listem poleconym za 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Strony zobowiązują się do niezwłocznego 
poinformowania drugiej Strony o każdej zmianie adresu. W razie zaniedbania tego 
obowiązku, korespondencję uważa się za skutecznie doręczoną na dotychczas wskazany 
adres. 

6. Strony zgodnie oświadczają, iż będą dążyć do ugodowego rozwiązywania wszelkich 
sporów  
mogących powstać przy wykonywaniu niniejszej Umowy. W przypadku niemożności 
rozwiązania  
sporu na drodze ugodowej w terminie 30 dni od dnia zaistnienia sporu, stwierdzonego 
pismem  
wysłanym przez daną Stronę do drugiej Strony, spór będzie rozstrzygany przez sąd 
powszechny  
właściwym dla Zleceniodawcy. 

7. Wszelkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.  
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 
 
 
 
Zleceniodawca                                                                                       Wykonawca 
 

……………………………..    ………………………………… 


