UMOWA Nr ………D/R/2020
zawarta w dniu………………………………..w Kielcach pomiędzy:
Gminą Kielce
z siedzibą Rynek 1, 25 – 303 Kielce, REGON 291009343, NIP 657–261–73–25,
reprezentowaną przez:
Barbarę Damian – Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach, Pełnomocnika,
działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Prezydenta Miasta Kielce,
zwaną dalej „Organizatorem”,
a
………………………………………………………………………………………………...…
z siedzibą w ……………………………………………………………………………………..
prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej* /Krajowego Rejestru Sądowego* pod Nr…………………………………..
NIP: ……………………………………..., REGON: ………………………....……………….
zwanym dalej „Przewoźnikiem”.

§1
Na podstawie § 17 w związku z § 11 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy
(Dz.U. z 2018 r., poz. 202 ) strony zawierają umowę, o następującej treści.
§2
1.

Przewoźnik zobowiązuje się dostarczyć Organizatorowi zatwierdzone rozkłady jazdy
oraz informacje dotyczące rozkładu jazdy najpóźniej na 10 dni przed terminem ich
obowiązywania.

2.

Rozkłady jazdy oraz informacja dotycząca rozkładu jazdy powinny zawierać dane
i informacje przewidziane przepisami rozporządzenia, o którym mowa w § 1 umowy.

3.

Rozkłady jazdy oraz informacja dotycząca rozkładu jazdy powinny zawierać dane
i informacje związane z przystankami komunikacyjnymi i dworcami, na których
zatrzymują się pojazdy Przewoźnika wykonujące przewozy osób, zlokalizowanymi
na terenie Gminy Kielce.

4.

Dostarczenie rozkładu jazdy oraz informacji dotyczącej rozkładu jazdy powinno nastąpić
poprzez przekazanie kopii zatwierdzonego rozkładu jazdy w postaci pliku w formacie
PDF oraz w wersji elektronicznej umożliwiającej edycję tekstu.

§3
1.

Organizator zobowiązuje się zamieścić przekazaną informację dotyczącą rozkładu jazdy
na wszystkich przystankach komunikacyjnych i dworcach zlokalizowanych na terenie
Gminy Kielce, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kielce, na których,
zgodnie z rozkładem jazdy, powinny zatrzymywać się środki transportowe Przewoźnika.

2.

Zamieszczenie informacji o rozkładzie jazdy nastąpi nie później niż na 10 dni
przed terminem obowiązywania rozkładu jazdy, pod warunkiem dotrzymania
przez Przewoźnika terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1.
§4

1.

W przypadku potwierdzenia aktualności obowiązującego rozkładu jazdy Przewoźnik
zobowiązany jest dostarczyć informację o aktualności rozkładu jazdy nie później niż
w terminie 30 dni przed terminem określonym w § 14 ust. 2 pkt 1 lit. b rozporządzenia,
o którym mowa w § 1.

2.

Informacja o aktualności rozkładu jazdy powinna zawierać:
a) imię i nazwisko lub nazwę przewoźnika oraz jego adres zamieszkania, albo siedzibę
i adres,
b) nazwę i numer linii komunikacyjnej,
c) potwierdzenie aktualności obowiązującego rozkładu jazdy,
d) liczbę zatrzymań na przystankach komunikacyjnych i dworcach będących własnością
lub zarządzanych przez Gminę Kielce.

3.

W przypadku aktualizacji rozkładu jazdy polegającej na wprowadzeniu do niego zmian
postanowienia zawarte w § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
§5

1.

Zamieszczenie na przystankach rozkładu jazdy, informacji o rozkładzie jazdy
oraz aktualizacji rozkładu następować będzie na pisemny wniosek Przewoźnika
określający przystanki, których właścicielem jest Gmina Kielce, na których, zgodnie
z rozkładem jazdy, będą zatrzymywać się autobusy Przewoźnika.

2.

Do wniosku Przewoźnik będzie załączał dokumenty wymienione w § 2 lub 4.
§6

1.

Tytułem zwrotu kosztów ponoszonych przez Organizatora za umieszczanie informacji
Przewoźnika dotyczącej rozkładu jazdy na przystankach komunikacyjnych
oraz w systemie informacji dla pasażera, a także za aktualizację rozkładu jazdy
Przewoźnik zobowiązuje się uiszczać na rzecz Organizatora każdorazowo kwotę
10,00 zł netto plus należny podatek VAT za każdy przystanek komunikacyjny,
na którym, zgodnie z rozkładem jazdy, będą zatrzymywały się środki transportu
Przewoźnika.

2.

Tytułem zwrotu kosztów ponoszonych przez Organizatora za umieszczanie informacji
Przewoźnika dotyczącej rozkładu jazdy na Dworcu Autobusowym w Kielcach
przy ul. Czarnowskiej 12 Przewoźnik zobowiązuje się uiszczać na rzecz Organizatora:
1) netto 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) plus należny podatek VAT za
umieszczenie rozkładu jazdy lub jego zmianę jednej linii komunikacyjnej realizowanej
przez przewoźnika w systemach informatycznych Administratora oraz dworcowych
tablicach rozkładów jazdy i odjazdowych stanowiskach odprawy.
2) netto 1,00 zł (słownie: jeden złoty) plus należny podatek VAT za jeden kurs za usługi
informacji udzielanej na Dworcu Autobusowym, obejmującej: udzielanie informacji
megafonowej o podstawieniu autobusu na odjazdowe stanowiska odprawy,
ich odjeździe, opóźnieniach i odwołanych kursach, udzielanie informacji w punkcie
informacyjnym o rozkładach jazdy przewoźnika oraz wyświetlania informacji
na dworcowych tablicach elektronicznych.

3.

Wysokość należności za czynności wymienione w ust. 1 wyliczana będzie każdorazowo
po dostarczeniu przez Przewoźnika informacji o rozkładach jazdy i informacji
o aktualności rozkładu jazdy i stanowić będzie iloczyn przystanków komunikacyjnych,
na których będą umieszczone informacje dotyczące rozkładów jazdy i ustalonej stawki.

4.

Wysokość należności za czynności wymienione w ust. 2 pkt 1) wyliczana będzie
każdorazowo po dostarczeniu przez Przewoźnika informacji o rozkładach jazdy
i informacji o aktualności rozkładu jazdy i stanowić będzie iloczyn ilości linii
komunikacyjnych i uzgodnionych stawek.

5.

Wysokość należności za czynności wymienione w ust. 2 pkt 2) wyliczana będzie
w okresach miesięcznych i stanowić będzie iloczyn wskazanych w rozkładzie jazdy w
miesiącu kalendarzowym ilości kursów i uzgodnionej stawki.

6.

Należność powinna być uregulowana przelewem na rachunek bankowy Organizatora
wskazany na fakturze, w terminie do 14 dni od jej otrzymania przez Przewoźnika.

7.

Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w terminie Organizatorowi przysługiwać będą
odsetki ustawowe za opóźnienie.
§7

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu
cywilnego oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2018 r. poz. 202).
§8
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy
dla siedziby Organizatora.

§9
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 10
1.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

2.

Każda ze stron może umowę rozwiązać za uprzednim miesięcznym okresem
wypowiedzenia.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym bez dodatkowych wezwań oraz bez zachowania okresu
wypowiedzenia jeżeli Przewoźnik zalega z zapłatą jakiejkolwiek należności, wynikającej
z faktury VAT o której mowa w § 6 ust. 4 umowy.

4.

Umowa wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r.
§ 11

Wszystkie prawa i obowiązki Organizatora przewidziane w umowie wykonywał będzie
Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą w Kielcach przy ul. Głowackiego 4 – jednostka
budżetowa Gminy Kielce.
§ 12
Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego
w Kielcach;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Transportu Miejskiego
w Kielcach jest Pani/Pan Grzegorz Słoń, kontakt: email: g.slon@ztm.kielce.pl,
tel. 41/343 – 15 – 93 wew. 29;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
w celu realizacji umowy”;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązywania umowy
i rozliczeniu wzajemnych roszczeń;
 nie ma obowiązku podania przez Panią/Pana danych osobowych, ale w przypadku ich
niepodania nie będzie możliwe rozpatrzenie zawarcie umowy;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− 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 **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
** Wyjaśnienie: 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 Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.

……………………….

………………………….

PRZEWOŹNIK

ORGANIZATOR

* - niepotrzebne skreślić

