
 
UMOWA 
 
zawarta w dniu 18.03.2022 r. w Kielcach pomiędzy: 
Nabywca – 
Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372 
Odbiorca: 
Starostwo Powiatowe w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce 
reprezentowanym przez: 
Starostę Mirosława Gębskiego 
Wicestarostę Tomasza Plebana 
przy kontrasygnacie osoby upoważnionej przez Skarbnika Powiatu – Anny Moskwy 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
Jarosławem Pluta prowadzącym działalność pod firmą Jarosław Pluta Szkoła Jazdy ,,Expres’’ z 
siedzibą w miejscowości Gruszka 181, 26-050 Zagnańsk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 9590019932, REGON 292644610 , 
reprezentowaną przez: 
Jarosława Plutę 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
W wyniku wyboru oferty Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w ramach 
przeprowadzonego rozeznania rynku Znak: SR-II.272.2.84.2022, procedura prowadzona bez 
stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcę wyłoniono w oparciu o 
Regulamin udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Kielcach z dnia 20 stycznia 
2021 r. 
Przedmiot zamówienia płatny z działu 801 rozdziału 80195 paragrafu 4301 
 
§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi transportowej dla 17 osób - uczestników projektu pn. 
„Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych”, biorących udział  w zajęciach szkoleniowych, 
organizowanych przez Srednją Skolę Bedekovcina  w Chorwacji. 

2. Strony ustalają, iż usługa transportu odbędzie się na następującej trasie przejazdu: Kielce (siedziba 
Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce) – Bedekovcina, Srednja Skola 
Bedekovcina, Gajeva 1, 49221 Bedekovcina (Chorwacja) – Kielce (siedziba Starostwa Powiatowego 
w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce). 

 
§ 2 
Okres obowiązywania umowy 
Niniejsza umowa będzie realizowana od dnia 19 marca 2022 r. do dnia 27 marca 2022 r. 

 
§ 3 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca dokona uwzględnienia wszystkich dodatkowych kosztów niezbędnych do realizacji  
zamówienia, m. in.: koszty dojazdu do miejsca docelowego i z powrotem, wyżywienia i noclegu 
kierowców, opłat parkingowych, koszty postoju, delegacji dla osób realizujących zamówienie, 
ubezpieczenia OC i NW, koszty poruszania się po drogach płatnych, ubezpieczenia pojazdu, 
zapewnienia innego pojazdu o identycznych danych technicznych w przypadku awarii oraz 
wszystkich innych kosztów związanych z należytym utrzymaniem pojazdu; 



2. Pojazd przeznaczony przez Wykonawcę do realizacji zleconego zamówienia musi spełniać warunki 
do przewozu osób określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym  z dnia 20 czerwca 
1997r. i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.               
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia; 

3. Pojazd musi zapewniać wszystkim pasażerom miejsca siedzące. Wnętrza pojazdów muszą być 
wyposażone w sprawny system ogrzewania oraz klimatyzację. Pojazd uczestniczący w usłudze 
transportowej musi odpowiadać ogólnym warunkom przewozu osób i posiadać aktualne badania 
techniczne; 

4. Wykonywanie usługi musi się odbywać zgodnie z przepisami dotyczącymi ruchu drogowego                     
i bezpieczeństwa w czasie przewozu; 

5. Wykonawca zapewnienia punktualność kierowców. 

6. Wykonawca zapewnia, że pojazd przystosowany do transportu 17 osób wraz z bagażem (bez 
kierowców), wyposażony w sprawne ogrzewanie i klimatyzację, ABS, ASR oraz ESP. Pojazd winien 
posiadać niezbędną dokumentację i przygotowanie techniczne, być czysty i posiadać sprawną 
regulację foteli. 

7. Wykonawca ubezpiecza środek transportu od wszelkich szkód mogących powstać podczas 
przewozu i pozostających w związku z przewozem. 

8. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy będzie realizowany w oparciu o przepisy: 

1) Ustawa – Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (t. j. Dz.U. z 2021, poz.450                   
z późn. zm.); 

2) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz.U. z 2021 r.,  
poz. 919 z późn. zm.); 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 
2022 z późn. zm.). 

9. Wykonawca oświadcza, iż posiada licencję na wykonywanie przewozów osób, nr 0U - 001971, 
wydaną przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, ważną do dnia 30.04.2025 r. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niniejszej umowy przez co najmniej 2 kierowców 
posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodne z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r.                   
o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1212 z późn. zm.) 

 
§ 4 
Zakres odpowiedzialności 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu, będące 
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, będące 
następstwem nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

 
§ 5 
Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy łącznego ryczałtowego wynagrodzenia za 

prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy za cały okres obowiązywania umowy w kwocie 
17 000, 00 zł brutto (uwzględniając podatek VAT), słownie brutto: siedemnaście tysięcy 00/100 
złotych. 

2. Na kwotę określoną w ust. 1 powyżej składają się wszystkie koszty związane z prawidłową 
realizacją niniejszej umowy, w szczególności: wynagrodzenie i opłaty za wszelkie koszty 
poniesione przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

3. Rozliczenie usługi nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 
VAT, zaś podstawą do wystawienia faktury będzie karta przewozu – stanowiąca załącznik nr 3 do 



niniejszej umowy zawierająca odczyt licznika przebiegu pojazdu  w chwili wyjazdu poświadczony 
przez przedstawiciela Zleceniodawcy i kierowcę oraz odczyt licznika przebiegu pojazdu w chwili 
powrotu poświadczony przez przedstawiciela Zleceniodawcy i kierowcę. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie płatne przelewem w terminie 14 dni od 
daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, na konto Wykonawcy nr              
60 1050 1416 1000 0092 7677 6086 

5. Jeżeli dotyczy, Zamawiający ma prawo regulowania płatności w ramach mechanizmu podzielnej 
płatności (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług. 

6. Wykonawca oświadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 4 jest rachunkiem umożliwiającym 
płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności, o którym mowa  w ust. 5 powyżej. 

7. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 6 powyżej, 
opóźnienie w dokonaniu płatności wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego 
płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w terminie 
określonym w ust. 4, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego 
jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania 
nieterminowej płatności. 

8. W przypadku gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ust. 4 nie będzie znajdował 
się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 
Zamawiający ma prawo do niezapłacenia wynagrodzenia Wykonawcy  w terminie wskazanym ust. 
4. W takim przypadku opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 4, nie 
stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak 
również innych rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

9. Wykonawca nie ma prawa przenieść wierzytelności wynikających z umowy, a dotyczących 
wynagrodzenia na rzecz osób trzecich, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

10. Faktury VAT należy wystawić w następujący sposób: 
Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, NIP: 9591645790 
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce. 
 
§ 6 
Kary umowne 
1. Strony postanawiają, że obowiązywać będą kary umowne: 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 500 zł za każde naruszenie postanowień 

zawartych w § 3 niniejszej umowy. 
3. Za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% maksymalnego 
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, o którym mowa w §5 ust. 1 niniejszej Umowy. 

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

5. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych. 
 
§ 7 
Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 
1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                     w 

interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy  w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 



2) wystąpienia naruszenia postanowień umowy zawartych w § 3 niniejszej umowy,  Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinno nastąpić w formie pisemnej                
i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności. 

 
§ 8 
Klauzula RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. U. UE. L. z 2016 r. poz. 119, str. 1), dalej zwany „RODO”, informuję że: 
1.W związku z procedurą zawarcia umowy, Administratorem danych osobowych będzie Powiat 
Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach, reprezentowany przez  Starostę Kieleckiego z siedzibą 
przy ulicy Wrzosowej 44, 25-211 Kielce. 
2.Osoba, której dane osobowe są przetwarzane może skontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych pod adresem e-mail: iod@powiat.kielce.pl 
3.Dane osobowe, osoby której dane dotyczą, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. b w celu zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. 
4.Dane, osoby której dotyczą, zostaną pozyskane na podstawie zawartej umowy. Podanie danych jest 
dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy. Brak ich podania spowoduje brak możliwości 
zawarcia umowy. 
5.Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz osoby lub 
podmioty, którym na wniosek, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa udostępniona 
będzie dokumentacja postępowania. Dane, osoby której dotyczą będą publikowane na stronie BIP 
Wykonawcy zgodnie z przepisami prawa. 
6.Dane osobowe, osoby której dotyczą, będą udostępniane organom kontrolnym oraz innym 
podmiotom wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. 
7.Dane osobowe, osoby której dotyczą, pozyskane w celu związanym z zawarciem umowy z 
wybranym Wykonawcą będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 
celów, przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi u 
Zamawiającego. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony jeżeli 
przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub 
obrony przed roszczeniami. 
8.Osoba, której dane dotyczą posiada: 
•na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych 
•na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania  swoich danych osobowych  
z zastrzeżeniem, iż skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania ani zmianą postanowień umowy, 
•na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO z zastrzeżeniem, iż 
prawo do ograniczenia przetwarzania 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, 
•prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 
przetwarzanie jej danych osobowych  narusza przepisy RODO. 
9.Wykonawca nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski ani żadnym organizacjom 
międzynarodowym. 
10. Wykonawca ubiegając się o zamówienie jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków 

związanych z udziałem w postępowaniu wynikających z RODO tj.: 

 obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane 



osobowe dotyczą i od których dane Wykonawca bezpośrednio pozyskał (chyba, że dysponuje już 
tymi informacjami – art. 13 ust. 4 RODO), 

 obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 
przekazuje Zamawiającemu (administratorowi danych osobowych)  i których dane pośrednio 
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń o których mowa w art. 14 ust. 5 
RODO, 

 w celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku                               
z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
stosownego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

W związku z powyższym Wykonawca w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do 
Zaproszenia, składa stosowne oświadczenie. 
§ 9 
Osoby do kontaktu 
Osoby wskazane do kontaktów w trakcie realizacji niniejszej umowy: 
1. Ze strony Zamawiającego: 

Beata Mazur, tel. 41 200 13 70, email: mazur.b@powiat.kielce.pl 
2. Ze strony Wykonawcy: 

Jarosław Pluta, tel. 502 732 421, email: expres_bova@interia.pl 
 
§ 10 
Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz 

dla Wykonawcy, zaś dwa dla Zamawiającego. 
4. Integralną część umowy stanowią następujące Załączniki: 

 nr 1: oferta Wykonawcy z dnia 10.03.2022 r. 

 nr 2: licencja Wykonawcy na przewóz osób 

 nr 3: karta przewozu 
 

Starosta Mirosław Gębski 
Wicestarosta Tomasz Pleban 
Wykonawca Jarosław Pluta 

 

mailto:mazur.b@powiat.kielce.pl
mailto:expres_bova@interia.pl

