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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY RAMOWEJ 

o udzielenie zamówienia sektorowego 

na świadczenie planowanych usług zastępczej komunikacji autobusowej  
na określonych trasach I relacjach na obszarze kursowania pociągów uruchamianych przez 

Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. 

 
zawarta w dniu _______________r. w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy: 
 
Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o.  
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 
 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000116702, którą reprezentują: 

1. ______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

uprawnieni do reprezentacji Spółki zgodnie z wpisem w KRS,  

NIP 529-16-28-093, REGON 017194070,  

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
 

a1 
 
_______________________________________________________________________________________ 
z siedzibą w _____________________________________________________________________________ 
wpisaną/ym  _________________________________________________________________, 
którą/ego reprezentuje/ą: 

1. ______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

uprawnieni do reprezentacji _________________________ 

NIP ____________, REGON _____________  

zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

łącznie zwanych “Stronami”, a z osobna „Stroną” 

o następującej treści: 

 
§ 1. 

USTALENIA OGÓLNE 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania znak WKD10a-27-26/2020 przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. 
wyłączonych ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).  

2. Zawierana umowa ma charakter Umowy Ramowej w rozumieniu art. 2 pkt 9a ustawy Pzp. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej 
umowy należy interpretować w kontekście całości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będącego podstawą zawarcia 
niniejszej Umowy, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 
1145 z późn. zm.), dalej jako „Kodeks cywilny”. 

 
1 W przypadku, gdy umowa będzie zawierana z konsorcjum zostaną wpisane dane pełnomocnika oraz partnerów konsorcjum. 
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3. Strony powołują swoich przedstawicieli upoważnionych do współpracy w trakcie realizacji umowy Ramowej w osobach: 
1) ze strony  Zamawiającego: 

− ………………………………………………….., tel. ……………………, e-mail: ………..…………., 

2) ze strony  Wykonawcy:  

− …………………………………………….……., tel. ……………………, e-mail: …………….……., 

4. Zmiana nazw, danych osobowych, adresowych i kontaktowych, o których mowa w komparycji Umowy oraz w ust. 3 i 5 niniejszego 
paragrafu nie powoduje konieczności zmiany treści Umowy. Strony za wystarczające uznają niezwłoczne pisemne poinformowanie  
o dokonanej zmianie. Zmiana staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez drugą Stronę informacji z danymi nowego przedstawiciela 
lub nowych danych adresowych i kontaktowych. 

5. Strony zgodnie ustalają, że obowiązującą formą kontaktu Stron Umowy są: forma elektroniczna oraz forma pisemna. 
Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:  

Korespondencja kierowana do Zamawiającego:  
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.  
ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki   
e-mail: …………………………………………………….. 

Korespondencja kierowana do Wykonawcy:  
Nazwa ……………………………………………………… 
Adres ……………………………………………………….. 

e-mail ……………………………………………................ 
 

§ 2. 
PRZEDMIOT UMOWY RAMOWEJ 

1. Przedmiotem Umowy Ramowej jest ustalenie zasad zawierania i wykonywania Umów Wykonawczych na świadczenie planowanej usługi 
zastępczej komunikacji autobusowej obejmującej przewóz osób, rzeczy i małych zwierząt na określonych trasach i relacjach na obszarze 
kursowania pociągów uruchamianych przez Zamawiającego. 

2. W ramach niniejszej Umowy Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na poziomie maksymalnym 97 552,20 wozokilometrów. 

3. Wskazane w ust. 2 wielkości mają charakter wielkości maksymalnych i Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania 
pełnego zakresu Umowy, tj. do nieudzielenia zamówień w tych wielkościach, a Wykonawcy nie przysługuje prawo do jakichkolwiek 
roszczeń z tego tytułu. 

4. Zakres poszczególnych zamówień jednostkowych będzie każdorazowo ustalany przez Zamawiającego w Umowach Wykonawczych. 

5. Opis Przedmiotu Umowy Ramowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

§ 3. 
TERMIN REALIZACJI UMOWY RAMOWEJ 

1. Umowa Ramowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2022 r., z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 Umowy Ramowej. 

2. Pomimo upływu okresu obowiązywania Umowy Ramowej, Umowy Wykonawcze zawarte na jej podstawie obowiązują do końca okresu 
w nich przewidzianego, jednak nie dłużej niż do wyczerpania wartości Umowy Ramowej. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Umowy Ramowej (nie dłużej niż 6 miesięcy) w przypadku 
niewykorzystania przez Zamawiającego wartości Umowy Ramowej, przy czym wydłużenie terminu nie może powodować przekroczenia 
kwoty należnej Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy Wykonawczej. 

§ 4. 
WARTOŚĆ UMOWY RAMOWEJ  

1. Maksymalna wartość netto Umowy Ramowej zawartej ze wszystkimi Wykonawcami, stanowiąca górny limit wynagrodzenia z tytułu 
realizacji wszystkich Umów Wykonawczych wynosi nie więcej niż ……………………………………………… zł netto (słownie: 
………………………………… złotych), która zostanie powiększona o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, jest maksymalną wartością sumy wszystkich zobowiązań wynikających z zawarcia wszystkich Umów 
Wykonawczych zawartych w oparciu o niniejszą Umowę Ramową. Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystania powyższego 
limitu. 

3. W przypadku wyczerpania kwoty określonej w ust. 1, Strony uznają, że Umowa ulega rozwiązaniu bez potrzeby składania przez Strony 
dodatkowych oświadczeń woli.   

§ 5. 

PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ WYKONAWCZYCH 
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1. Zamawiający do wszystkich Wykonawców, z którymi zawarł Umowę Ramową będzie wysyłać za pośrednictwem poczty e-mail 
zapytania ofertowe zawierające w szczególności: 

1) opis przedmiotu zamówienia wykonawczego (trasy przejazdu, liczbę autobusów oraz kursów, lokalizację przystanków); 

2) określenie okresu świadczenia zastępczej komunikacji autobusowej dla danej relacji; 

3) liczbę wozokilometrów, wynikającą wyłącznie z liczby kilometrów podczas realizacji usługi planowej zastępczej komunikacji 
autobusowej (bez kilometrów wynikających z podjazdu lub zjazdu tzw. „luzem” pomiędzy kolejnymi kursami przy wykonywaniu 
usługi przewozu, przy czym dla wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości Strony postanawiają, że takie dodatkowe odcinki nie będą 
wliczane do wynagrodzenia Wykonawcy; 

4) informacje o terminie składania oferty; 

5) inne informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania. 

2. Wykonawca, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, o którym mowa w ust. 1, w terminie określonym przez Zamawiającego  składa ofertę 
zawierającą: 

1) pełną nazwę Wykonawcy i adres siedziby / miejsca głównego wykonywania działalności Wykonawcy; 

2) cenę oferty w złotych, która musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wykonawczego, w tym wszelkie 
opłaty,  podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, z zastrzeżeniem, że oferowana cena za 1 wozokm dla zamawianej 
usługi nie może być mniej korzystna niż zaproponowana przez Wykonawcę  cena w formularzu ofertowym do Umowy Ramowej; 

3) wykaz autobusów dostępnych Wykonawcy w celu wykonania Zamówienia Wykonawczego, spełniających wymagania określone 
w OPZ. 

4) inne informacje wymagane w Zapytaniu ofertowym. 

3. Zamawiający udziela zamówienia wykonawczego Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę. W ramach Zapytań ofertowych 
Zamawiający będzie stosował kryteria oceny ofert określone w SIWZ, tj.: 

a) cena oferty brutto – 70%; 

b) rok produkcji autobusu – 20%; 

c) łączna liczba miejsc siedzących – 10%; 

4. Wykonawca, który złożył najkorzystniejsza ofertę na realizację zamówienia wykonawczego obowiązany jest do zawarcia Umowy 
Wykonawczej w terminie 3 dni roboczych od dnia jej otrzymania. W przypadku niewywiązania się z terminu określonego w zdaniu 
poprzednim, przyjmuje się, że Wykonawca odmówił zawarcia Umowy Wykonawczej. W takim wypadku Zamawiający jest uprawniony 
do zawarcia Umowy Wykonawczej z Wykonawcą, który zajął następne miejsce w rankingu ofert. 

5. Zamówienie, o którym mowa w ust. 3,  uważa się za udzielone w momencie zawarcia z wybranym Wykonawcą Umowy Wykonawczej. 

 
§ 6.  

WARUNKI REALIZACJI UMÓW WYKONAWCZYCH 

1. Realizacja przez Wykonawcę Umowy Ramowej odbywać się będzie na podstawie Umów Wykonawczych zawartych przez 
Zamawiającego z wybranym Wykonawcą na warunkach określonych § 5. 

2. Istotne postanowienia Umowy Wykonawczej zawiera załącznik nr 3 do Umowy Ramowej. 

3. Umowa Wykonawcza może odbiegać od wzoru określonego w Załączniku nr 3 do Umowy Ramowej, jeżeli nie jest to sprzeczne z Umową 
Ramową i wprowadzona zmiana nie ma charakteru istotnego, w szczególności nie wpływa na kryteria oceny ofert, ani nie zmienia 
wymogów niezbędnych do świadczenia usług, chyba że zmiana wymogów wynika ze zmian przepisów prawa. 

4. W treści Umowy Wykonawczej przewidziana zostanie jej maksymalna wartość, po osiągnięciu której Umowa wygasa bez konieczności 
podjęcia jakichkolwiek czynności przez Strony. W Umowach Wykonawczych przed wygaśnięciem danej Umowy Wykonawczej 
Zamawiający w zależności od aktualnych potrzeb (np. zmiany zapotrzebowania na liczbę autobusów z uwagi na różnice w szacowanej 
i realnej wielkości potoków pasażerów, konieczność wykonania kursu po zmienionej trasie w związku z pracami modernizacyjnymi lub 
zwiększeniu zaplanowanej liczby wozokilometrów wynikającym ze zmian w zakresie zamknięć torowych realizowanych przez zarządcę 
infrastruktury) zastrzega sobie możliwość udzielenia w ramach realizacji Umów Wykonawczych zleceń polegających na: 

a) zwiększeniu liczby zamawianych usług (po stawkach „za kurs” podanych w Umowie Wykonawczej) lub 

b) zamówieniu autobusu rezerwowego (po stawkach „za kurs” podanych w Umowie Wykonawczej) lub  

c) zwiększeniu zaplanowanej liczby wozokilometrów z powodu remontu infrastruktury drogowej (według stawek „za wozokm” 
podanych w Umowie Wykonawczej). 

5. Zamawiający na realizację zleceń wskazanych w pkt 4 przeznaczy maksymalnie kwotę stanowiącą 10% wartości dla danej Umowy 
Wykonawczej, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 Umowy Ramowej. 
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6. Zlecenia, o których mowa w ust. 4 będą realizowane po uprzednim otrzymaniu przez Wykonawcę w trakcie realizacji Umowy 
Wykonawczej odrębnego, pisemnego powiadomienia o udzieleniu zlecenia awaryjnego, przekazanego Wykonawcy pocztą 
elektroniczną na adresy określone w niniejszej Umowie. 

7. Udzielenie zleceń wskazanych w ust. 4 jest wyłącznym prawem Zamawiającego. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia  
z tytułu ich nieudzielenia. 

8. Przed zawarciem Umowy Wykonawczej Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu poświadczonych za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę polis  lub innych dokumentów ubezpieczenia w zakresie: 

a) ubezpieczeń wymaganych od Wykonawcy przez powszechnie obowiązujące przepisy regulujące system ubezpieczeń 
obowiązkowych, w szczególności ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody 
powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej „ubezpieczeniem OC pojazdów mechanicznych”; 

b) odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot umowy (PKD 49.31.Z Transport 
Lądowy Pasażerski, Miejski i Podmiejski; PKD 49.39.Z Pozostały Transport Lądowy Pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany) 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na jedno i więcej zdarzeń na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: 
jeden milion złotych).  

9. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie realizacji Umowy Ramowej (także w przypadku przedłużenia terminu realizacji 
Umowy Ramowej o okres 6 miesięcy) Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do dnia wygaśnięcia obowiązujących polis do 
przedstawienia kopii nowych polis, z których wynika, że Wykonawca dysponuje ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej oraz ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, o których mowa w ust. 8. 

10. Wykonawca zobowiązany jest posiadać stosowne uprawnienia i zezwolenia na drogowy transport osób zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2140) tj. zezwolenie 
na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub aktualną i ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. 
Zamawiający uprawniony jest w każdym czasie do żądania okazania oryginałów wyżej wskazanych dokumentów. 

11. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę autobusami spełniającymi wymagania określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy Ramowej oraz w przepisach obowiązującego prawa dotyczących wykonywania autobusowych 
usług przewozowych w zbiorowej komunikacji publicznej. 

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usługi przewozu. Wykonawca 
zobowiązuje się pokryć niezwłocznie wszelkie zobowiązania Zamawiającego, do których zapłaty Zamawiający będzie zobowiązany  
z tytułu odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda 
materialna spowodowana działalnością Wykonawcy. 

§ 7. 
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia ustalonego, wg stawek rozliczeniowych brutto w PLN określonych w Umowie 
Wykonawczej. 

2. W wynagrodzeniu Wykonawcy mieszczą się także wszelkie koszty, opłaty i podatki, które Wykonawca zobowiązany jest ponieść  
w związku z prawidłową realizacją zamówienia, w tym także wynagrodzenie kierowców, paliwo, opłaty drogowe i parkingowe oraz 
wszelkie koszty wynikające z zaniedbań i uchybień kierowców autobusów. 

3. Podstawą do rozliczeń między Stronami będą prawidłowo wystawione faktury, zgodnie z postanowieniami Umowy Wykonawczej oraz 
Umowy Ramowej. 

4. Strony będą dokonywać wzajemnych rozliczeń z tytułu świadczonych usług przewozowych według liczby rzeczywiście wykonanych 
wozkm, wynikających z zestawień przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego, na 
podstawie odległości odcinków, na których będą kursowały autobusy oraz liczby wykonanych kursów. 

5. Dla potrzeb Umowy Ramowej przyjmuje się miesięczne okresy rozliczeniowe, tj. od 1 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. 

6. Kwota, którą Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić w danym okresie rozliczeniowym za faktycznie wykonane przewozy będzie 
stanowiła iloczyn liczby przejechanych wozokilometrów i ceny jednostkowej za 1 wozkm wskazanej w ofercie, o której mowa w § 5 ust. 
2 Umowy Ramowej. 

7. Rozliczenie nie obejmuje dojazdu autobusu z siedziby czy miejsca postojowego Wykonawcy do przystanku rozpoczynającego 
świadczenie usługi (tzw. dojazd pustego autobusu na miejsce). 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i przesłania faktury / faktur w terminie 7 dni po zakończonym okresie rozliczeniowym,  
o którym mowa w ust. 5. 
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9. Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest wpisać nr Umowy Wykonawczej, której faktura dotyczy. Jeżeli faktura nie będzie zawierała 
informacji określonej w zdaniu poprzednim, bieg terminu płatności rozpoczyna się z dniem doręczenia Zamawiającemu informacji  
o numerze umowy, której dotyczy faktura. 

10. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 z późn. zm.) ma możliwość przesyłania 
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, przy 
pomocy następujących danych:  

Typ numeru PEPPOL: NIP, numer PEPPOL: 529 16 28 093. 

11. Płatność wynagrodzenia zostanie dokonana w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, 
przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

12. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego na podstawie polecenia przelewu. 

13. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split 
payment w przypadku spełnienia ustawowych przesłanek stosowania metody podzielonej płatności. Podzieloną płatność stosuje się 
wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych 
podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza 
zakresem VAT, a także za świadczenia zwolnione z VAT lub opodatkowane stawką 0%.  

14. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności. 

15. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, 
jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 
ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT. 

16. Do przeniesienia przez Wykonawcę wierzytelności z tytułu Umowy Ramowej lub Umowy Wykonawczej wymagana jest pisemna zgoda 
Zamawiającego wyrażona przed dokonaniem cesji, pod rygorem nieważności. 

§ 8.  
PODWYKONAWSTWO 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania przez Wykonawcę z podwykonawców w celu realizacji postanowień niniejszej umowy. 
Jednakże zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy względem Zamawiającego. 
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcom jedynie w zakresie wskazanym w złożonej ofercie na 
zamówienie wykonawcze. 

3. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia Umowy Wykonawczej do przedstawienia Zamawiającemu listy 
podwykonawców wraz ze wskazaniem konkretnych kursów, które zostaną powierzone do realizacji każdemu podwykonawcy.  

4. Z tytułu umowy z Wykonawcą podwykonawca nie będzie zgłaszał roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 

5. Podwykonawca musi posiadać uprawnienia, o których mowa w § 6 ust. 10 oraz realizować Umowę Wykonawczą autobusami 
spełniającymi warunki, o których mowa w § 2 ust. 5 Umowy Ramowej. 

6. Wszelkie postanowienia niniejszej Umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wszystkich podwykonawców,  
za których działania lub zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. 

7. Korzystając ze świadczeń podwykonawcy, Wykonawca nałoży na podwykonawcę obowiązek przestrzegania wszelkich zasad, reguł  
i zobowiązań określonych w Umowie Wykonawczej, w tym zobowiązania do zachowania poufności, w zakresie, w jakim odnosić się one 
będą do zakresu prac danego podwykonawcy, pozostając jednocześnie gwarantem ich wykonania oraz przestrzegania przez 
podwykonawcę. 

8. Zmiany w zakresie podwykonawstwa, z zachowaniem procedur określonych powyżej nie wymagają zawarcia aneksu do umowy. 

§ 9. 
KARY UMOWNE 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy Ramowej lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% kwoty netto określonej w § 4 ust. 1 Umowy Ramowej. 

2. Szczegółowe kary umowne dotyczące Umów Wykonawczych zostaną uregulowane w tych umowach. 

3. Kary umowne płatne będą na podstawie wystawionych przez Zamawiającego not księgowych z 14-dniowym terminem zapłaty liczonym 
od dnia doręczenia noty. 

4. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wierzytelności Wykonawcy, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez 
Zamawiającego kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. O potrąceniu naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej. 
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych zastrzeżonych  
w niniejszej Umowie na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 
 

§ 10. 
ROZWIĄZANIE UMOWY RAMOWEJ 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy Ramowej w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności 
Kodeksu cywilnego. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania Umowy Ramowej w przypadku, gdy Wykonawca odmówi zawarcia Umowy 
Wykonawczej na warunkach określonych Umową Ramową i postanowieniami SIWZ. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy Ramowej lub jej części w przypadku istotnego naruszenia przez Wykonawcę postanowień 
Umowy. Do istotnych naruszeń postanowień Umowy zalicza się w szczególności: 

1) opóźnienie w spełnieniu warunków Umowy Ramowej lub Umowy Wykonawczej o więcej niż 2 dni robocze, 
2) wykonywanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy Ramowej lub Umowy Wykonawczej w sposób nienależyty, 

w tym sprzeczny z jej postanowieniami lub podstawowymi zasadami jej realizacji (w tym z naruszeniem zobowiązań dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony danych), pomimo jednokrotnego wezwania do poprawy w wykonywaniu tych obowiązków i upływu 
terminu wyznaczonego w tym wezwaniu dla zaprzestania uchybień. Obowiązku wezwania do usunięcia uchybień nie stosuje się 
w sytuacjach, w których z uwagi na charakter danego uchybienia nie można go już usunąć lub wymagane było jego 
natychmiastowe usunięcie. W takim wypadku zastosowanie ma ust. 6; 

3) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że dokumenty sprawozdawcze sporządzone przez Wykonawcę, dotyczące wykonanych usług 
różnią się od stanu faktycznego. 

4) Wykonawca lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, dopuścił się przestępstwa lub wykroczenia w związku ze świadczeniem 
usług; 

4. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia Umowy Ramowej ze skutkiem na dzień otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu przez 
Wykonawcę, w przypadkach: 

1) powstania po stronie Wykonawcy stanu niewypłacalności uzasadniającego wszczęcie postępowania upadłościowego lub 
naprawczego wobec Wykonawcy; 

2) w razie zajęcia majątku Wykonawcy lub majątku, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, przez podmioty 
trzecie na mocy orzeczenia właściwego organu; 

3) jeżeli Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności; 

4) niezłożenia przez Wykonawcę trzykrotnie oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy 
Ramowej. 

5. Wykonawca może wypowiedzieć Umowę Ramową wyłącznie z ważnych powodów, przez które należy rozumieć rażące naruszenie 
postanowień umowy przez Zamawiającego. 

6. Oświadczenie o odstąpieniu lub wypowiedzeniu Umowy Strona, której to dotyczy, przekaże drugiej Stronie na piśmie z podaniem 
przyczyn odstąpienia/wypowiedzenia i wskazaniem terminu odstąpienia. Odstąpienie będzie skuteczne z chwilą dostarczenia drugiej 
Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich 
uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi i kar umownych. 
Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady wykonanej części przedmiotu Umowy, ani od 
zobowiązań z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanej części, ani od kar umownych za niewykonanie powyższych 
zobowiązań. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia do Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu 
przesłanki uzasadniającej skorzystanie z prawa odstąpienia. 

7. Strony przyjmują, iż odstąpienie wywiera skutki tylko w zakresie niezrealizowanej części zobowiązań. W przypadku skorzystania  
z prawa odstąpienia od Umowy określonego w niniejszej Umowie Wykonawcy należy się wynagrodzenie jedynie za faktycznie 
zrealizowane usługi. 

8. Rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy Ramowej powoduje jednocześnie zakończenie obowiązywania wszelkich Umów Wykonawczych 
zawartych pomiędzy Stronami, chyba że zostały już wykonane. 

§ 11. 
KLAUZULA POUFNOŚCI 

1. Każda ze Stron zobowiązuje się bezterminowo (zarówno w trakcie trwania Umowy Ramowej, jak również po jej rozwiązaniu lub 
wygaśnięciu, zachować poufność informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony lub tajemnicę przedsiębiorstwa 
klientów lub kontrahentów drugiej Strony, tj. w szczególności nie przekazywać ani nie ujawniać takich informacji w jakiejkolwiek formie 
jakiejkolwiek osobie trzeciej. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się wszelkie, nie podane do publicznej wiadomości informacje –  
w szczególności techniczne, technologiczne, organizacyjne i handlowe, (w tym m.in. informacje finansowe, kadrowe, techniczne, 
dotyczące strategii i celów, planów rozwojowych, partnerów handlowych oraz informacji i nazw kontrahentów, sposobów i metod 
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prowadzenia działalności), przekazane lub ujawnione przez drugą Stronę w związku z realizacją Umowy, w jakiejkolwiek formie, w tym 
w szczególności pisemnej, elektronicznej, ustnej, a także informacje jakie nie zostały świadomie przekazane lub ujawnione przez drugą 
Stronę, ale które Strona będzie mogła powziąć w związku wykonywaniem Umowy. 

2. Każda ze Stron zobowiązuje się do niewykorzystywania powziętych informacji, o których mowa w ust. 1 w żadnym innym celu niż 
wykonanie Umowy. 

3. Każda ze Stron zobowiązana jest do zabezpieczenia powziętych informacji, o których mowa w ust. 1 w sposób, który zapewnia brak 
dostępu do tych informacji osobie nieupoważnionej. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu informacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powstałych lub 
uzyskanych w trakcie wykonywania obowiązków wynikających z Umowy, najpóźniej w dniu rozwiązania, w tym odstąpienia od Umowy 
lub wygaśnięcia Umowy. Dotyczy to także wszelkich informacji, danych, dokumentów utrwalonych w postaci innej niż pisemna,  
a w szczególności w formie zapisu elektronicznego na dyskach, CD, DVD i innych nośnikach. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do trwałego usunięcia ze swoich zasobów wszelkich dokumentów i materiałów, zawierających informacje, 
o których mowa w ust. 1 powyżej powstałych lub uzyskanych w trakcie wykonywania obowiązków wynikających z Umowy. Dotyczy  
to dokumentów, materiałów przetwarzanych zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. 

6. Zobowiązanie do zachowania poufności nie będzie obejmować przypadku, gdy obowiązek przekazania informacji wynika wprost  
z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa na terenie Polski, w tym w szczególności z przepisów prawa rynku kapitałowego 
obowiązującego Zamawiającego jako spółki publicznej, lub z dyspozycji prawomocnego orzeczenia polskiego sądu powszechnego  
(w zakresie tej dyspozycji) lub z prawomocnej decyzji polskiego organu administracji publicznej w ramach władztwa tego organu 
wynikającego wprost z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa na terenie Polski. 

7. Zamawiający jest uprawniony do ujawnienia informacji poufnych swoim podwykonawcom w zakresie wykonania Umowy, organom 
kontrolnym w zakresie jaki wynika z obowiązujących Stronę przepisów prawa i innych stosunków obligacyjnych oraz audytorom. 

8. Niezależnie od powyższych zobowiązań, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z wykonywaniem Umowy, Wykonawca 
zobowiąże Podwykonawców oraz pracowników Wykonawcy bezpośrednio uczestniczących w realizacji Umowy do podpisania 
oświadczenia o zachowaniu poufności. 

§ 12. 
ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy Ramowej lub Umowy Wykonawczej w granicach określonych  
w Regulaminie udzielania zamówień sektorowych przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o.  

2. Przypadki oraz zasady wprowadzania zmian określają istotne postanowienia Umowy Wykonawczej. 

§ 13. 
DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych jest spółka: Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim,  
ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, dalej jako „Spółka”.  

2. Dane osobowe: kontrahenta tj. Strony umowy (podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO2), a także jego przedstawicieli oraz 
innych osób wykonujących umowę np. pracowników lub współpracowników kontrahenta (podstawa przetwarzania -  art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO tj. tzw. uzasadniony interes administratora danych), będą przetwarzane w celu zawarcia oraz wykonania umowy przez Spółkę. 

3. Dane osobowe mogą być przetwarzane także do celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przez roszczeniami związanymi z realizacją 
przedmiotowej umowy (podstawa przetwarzania - art. 6ust. 1 lit. f) RODO tj. tzw. uzasadniony interes administratora danych). 

4. Dane osobowe mogą być wykorzystywane także w celu realizacji zobowiązań publicznoprawnych wynikających z przepisów prawa  
(art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w związku z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur).  

5. Odbiorcami danych mogą być: dostawcy systemów informatycznych, z których korzysta spółka i hostingodawca poczty elektronicznej, 
upoważnieni przez Spółkę pracownicy oraz podmioty przeprowadzające kontrole/audyty w Spółce. Poza wskazanymi podmiotami, dane 
nie będą nikomu ujawniane, chyba, że będzie to niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej lub wynikać to będzie z przepisów 
prawa (z zastrzeżeniem zapewnienia legalności takiego ujawniania). 

6. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

 
2  rozporządzenie 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), zwane 
w treści umowy „RODO”. 
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7. Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń 
związanych z realizacją umowy, w szczególności wynikających z procesu zawierania i realizacji umowy zawartej przez Spółkę, 
zobowiązań publicznoprawnych lub krócej jeżeli zgłoszony zostanie skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne 
do realizacji w/w celów.  

8. Zważywszy, że dane osobowe Spółka może otrzymać zarówno bezpośrednio – w przypadku danych kontrahenta, jak i pośrednio –  
w przypadku danych pracowników lub współpracowników kontrahenta (przetwarzanych w celach o których mowa powyżej), Kontrahent 
zobowiązuje się niezwłocznie udostępnić kopię niniejszej klauzuli informacyjnej wszystkim osobom, których dane przekazuje Spółce w 
oparciu o postanowienia niniejszej klauzuli, a także zobowiązuje się poinformować te osoby o zakresie udostępnianych danych 
osobowych.  

9. Z administratorem danych można kontaktować w sposób określony w § 1 ust. 5 niniejszej Umowy. Administrator danych powołał 
inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem: iod@wkd.com.pl.  

§ 14. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Do niniejszej Umowy  mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy Ramowej mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, 

Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Warszawską kolej Dojazdową sp. z o.o., ustawy o transporcie drogowym, ustawy 
Prawo przewozowe oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy. 

3. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami Umowy Ramowej, a treścią załączników i innych dokumentów 
stanowiących integralną część Umowy Ramowej lub wytworzonych przez Strony, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy Ramowej. 

4. Spory, które wynikną przy wykonywaniu Umowy, których nie można rozstrzygnąć w drodze wzajemnego porozumienia, Strony 
poddadzą rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa. 

5. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 
6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia; 
Załącznik nr 2 – Formularz oferty Wykonawcy stanowiącej podstawę zawarcia Umowy Ramowej; 
Załącznik nr 3 – Wzór Umowy Wykonawczej z Załącznikami; 
Załącznik nr 4 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
 
 

            
ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

mailto:iod@wkd.com.pl

