
   Umowa Nr  ………/KM/2020 

 

zawarta w dniu……………………… 2020 roku w Gryfinie pomiędzy: 

Powiatem Gryfińskim z siedzibą w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, NIP 
8581562872, REGON 811700400 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego 
działają:  

1. Wojciech Konarski – Starosta 
2. Ewa Dudar – Wicestarosta 

zwanym dalej Zamawiającym 
 
a 
………………………………………………………………………………………………………., 
w imieniu której działają  : 
 
………………………………….., 
 
zwanym w dalszym ciągu umowy Wykonawcą. 
 
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), ustawy prawo zamówień publicznych do niniejszej umowy nie stosuje się.  

Na podstawie art. 22a ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U z 
2019 r., poz. 2140 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 

§1 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie „Analizy sytuacji 
rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób wykonywanego na terenie Powiatu Gryfińskiego”, 
zwane dalej „Analizą sytuacji rynkowej” lub „opracowaniem”. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1, stanowiącym 
integralną część umowy. 

 
§2 

1. Wykonawca wykona opracowanie przy współpracy z Zamawiającym. 
2. Przy wykonywaniu analizy Wykonawca uwzględni obowiązujące w tym zakresie przepisy 

wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
2140 ze zm.). 

3. Dla potrzeb wykonania opracowania Zamawiający udostępni Wykonawcy materiały będące w 
jego posiadaniu, a niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca oświadcza, że materiały przekazane przez Zamawiającego oraz zebrane przez 
Wykonawcę w trakcie opracowywania analizy jak również treść oraz wnioski wypływające z 
analizy nie będą udostępniane osobom trzecim. 

5. Do wzajemnego współdziałania przy wykonaniu umowy strony wyznaczają: 
1) Ze strony Zamawiającego 

Urszula Przetak – Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu. 
2) Ze strony Wykonawcy: 

..................................................................................................................................... 
 

§3 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania opracowania zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa i dostarczenia go Zamawiającemu w 
terminie 120 dni od dnia podpisania umowy. 



2. Dokumentem potwierdzającym odebranie opracowania, tj. ostatecznej wersji „Analizy sytuacji 
rynkowej”, będzie Protokół Odbioru Końcowego podpisany przez obie Strony. 

3. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu cel sporządzenia „Analizy sytuacji rynkowej” 
wynikający z art. 22a ust. 5 ustawy o transporcie drogowym i zobowiązuje się sporządzić ją w 
sposób czyniący ją zdatną do realizacji określonego tam celu. 

 
§4 

1. Projekt „Analizy sytuacji rynkowej” zostanie przesłany Zamawiającemu pocztą elektroniczną na 
adres ………………………… Zamawiający ma prawo złożyć za pomocą poczty elektronicznej 
zastrzeżenia w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania opracowania i wyznaczyć termin na 
ich usunięcie, nie krótszy jednak niż 5 dni roboczych. 

2. Wersja ostateczna „Analizy sytuacji rynkowej” zostanie wykonana w dwóch egzemplarzach w 
formie pisemnej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD w 
formacie PDF oraz przesłany pocztą elektroniczną na adres podany w ust. 1. 

 
§5 

1. Za opracowanie „Analizy sytuacji rynkowej” Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 
wynagrodzenie w wysokości: …………….zł brutto, ………zł netto (słownie złotych:  złote 
VAT). 

2. Wynagrodzenie będzie płatne po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego,  
o którym mowa w § 3 ust. 2 na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury 
VAT, płatnej przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr .............. wskazanym na fakturze, 
w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.   

3. Zamawiający oświadcza, że  jest płatnikiem czynnym VAT oraz upoważnia Wykonawcę do 
wystawiania faktury bez podpisu Zamawiającego. 

4. Płatnikiem faktur wystawionych przez Wykonawcę jest Powiat Gryfiński.  
5. Jednostką realizującą umowę jest Powiat Gryfiński, NIP 858-15-63-280, na adres którego 

Wykonawca będzie wystawiał wszelkie dokumenty - w tym faktury, w następujący sposób: 
a) Nabywca: Powiat Gryfiński, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino 
b) Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino. 

6. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

7. Właściwy Urząd Skarbowy do rozliczeń podatku VAT to .............................................................  
 

§6 
1. Wykonawca w dniu zapłaty wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe do wykonanej „Analizy sytuacji rynkowej” jako utworu na wszystkich polach 
eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w 
szczególności: 

a) w zakresie wykorzystywania utworu w całości lub w części do realizacji ustawowych 
zadań Zamawiającego; 

b) w zakresie zmian lub innego rodzaju modyfikacji „Analizy sytuacji rynkowej”; 
c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową; 

d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. a – d – publiczne 
wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a 
także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy w zamian za przeniesienie autorskich praw 
majątkowych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 zostało uwzględnione w 
kwocie wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.  

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych powoduje również przeniesienie na Zamawiającego 
własności egzemplarzy „Analizy sytuacji rynkowej”. 



4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażenia zgody na wykonywanie zależnych 
praw autorskich, o których mowa w art. 2 i art. 46 ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 tej ustawy, w 
szczególności wymienionych w ust. 1. 

5. Przeniesienie praw, o których mowa w ustępach poprzedzających, nastąpi w momencie wydania 
Zamawiającemu utworu, stwierdzonym protokołem, o którym mowa w § 3 ust. 2. 

 
§7 

Zamawiający może zażądać a Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w razie 
opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego 
w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu wskazanego w § 3 ust. 1 umowy. 
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania w wysokości 
przenoszącej wysokość kary umownej. 

 
§8 

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich 
zobowiązań, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania zostało 
spowodowane siłą wyższą. 

2. Wydarzenie określone w ust. 1 powyżej oznacza zdarzenie niezależne od Strony, zewnętrzne, 
niemożliwe do przewidzenia, które wystąpiło po wejściu w życie Umowy, spełnia kryteria 
ustalone przez orzecznictwo sądów polskich i które może między innymi wynikać z 
następujących okoliczności: 

a) Wojna, w tym: wojna domowa, zamieszki, rozruchy i akty sabotażu, atak 
terrorystyczny, 

b) Katastrofy naturalne, takie jak silne burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie, 
zniszczenie przez piorun, 

c) Wybuchy, pożar, zniszczenie, zalanie maszyn, fabryki lub wszelkiego rodzaju 
instalacji. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o zaistnieniu siły wyższej  
i spotkają się w celu dokonania stosownych ustaleń celem kontynuowania współpracy. 
Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy dokonać pisemnie lub w inny 
dostępny sposób, niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej. 

§9 
1. Dopuszcza się możliwość zmiany niniejszej umowy w zakresie zmiany wysokości 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w § 5 ust. 1 umowy, z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, spowodowanej wyłącznie zmianą wysokości podatku 
od towarów i usług. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie 
w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 

 
§10 

Zamawiający i Wykonawca na potrzeby realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia ustalają 
postanowienia w zakresie ochrony danych osobowych, które Zamawiający będzie przetwarzał w toku 
realizacji niniejszej umowy jak i po jej zakończeniu. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Gryfiński, ul. Sprzymierzonych 4, 
74-100 Gryfino 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: telefon: 91 40 45 000 wew. 215; e-mail: 
iod@gryfino.powiat.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia 
i wykonywania umowy na zadanie „Świadczenie usług z zakresu całodobowego przechowywania na 
parking strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego”, 

mailto:iod@gryfino.powiat.pl


4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w § 8 pkt 3 niniejszej umowy, dane 
osobowe mogą być udostępniane innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców 
danych osobowych. Odbiorcami mogą być: 

a) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej z nim 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

b) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów 
prawa, 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania 
obejmuje cały czas trwania umowy, 

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

7. Posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

c) 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; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. Nie przysługuje Pani/Panu:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
§11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 
§12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
Zamawiającego i dla Wykonawcy. 
 
 

§13 
Na wypadek sporu między stronami właściwy miejscowo do jego rozpoznania będzie sąd powszechny 
według właściwości Zamawiającego. 
 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 



 
 

Załącznik Nr 1  

 

Opis przedmiotu zamówienia 

I. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu pn. ,,Analiza sytuacji rynkowej w zakresie 

regularnego przewozu osób w transporcie autobusowym na terenie powiatu gryfińskiego ” 

II. Zakres tematyczny opracowania 

1. Określenie istniejącego potencjału drogowego na poszczególnych kierunkach 

komunikacyjnych w odniesieniu do regularnych przewozów osób w krajowym 

transporcie drogowym na terenie powiatu gryfińskiego, uwzględniającego istniejącą 

komunikację oraz ocena wywiązywania się przewoźników posiadających zezwolenia z 

bieżącej realizacji przewozów w tym: 

• Ilość przewoźników obsługujących poszczególne linie komunikacyjne w granicach 

powiatu gryfińskiego na podstawie zezwoleń na wykonywanie regularnego przewozu 

osób; 

• Ilość pojazdów obsługujących poszczególne linie z uwzględnieniem rodzaju  i pojemności 

pojazdów; 

• Liczba i długość linii komunikacyjnych oraz częstotliwość kursowania na poszczególnych 

liniach wraz z lokalizacją przystanków i węzłów przesiadkowych; 

• Stosowanych taryf przez poszczególnych przewoźników; 

• Wyspecyfikowanie linii mających początek lub koniec na obszarze powiatu gryfińskiego a 

wyjeżdżających poza powiat, według przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich nazw i 

adresów; 

• Wyspecyfikowanie linii komunikacyjnych przebiegających przez powiat gryfiński a 

mających początek i koniec poza terenem powiatu, według przedsiębiorstw z 

uwzględnieniem ich nazw i adresatów; 

2. Określenie aktualnego stanu pokrycia zapotrzebowania na przewozy dla poszczególnych 

linii komunikacyjnych. 

3. Określenie przewidywanych zmian w natężeniu przewozu podróżnych w odniesieniu do 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin lub planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa. 

4. Przedstawienie graficzne i opisowe obszarów nieobsłużonych linią komunikacyjną oraz 

obszarów o nadmiernym potencjale przewozowym w powiecie gryfińskim. 

 

 


