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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego 

prowadzonym w trybie Przetargu bez stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych  

z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), którego przedmiotem jest:   

zawarcie umowy ramowej na:  

„Przeprowadzenie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia 
do kierowania pojazdami kategorii D oraz kwalifikacji wstępnej  

na przewóz osób” 
 

Nr postępowania: 2/09/2019/PT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzono w dniu 15.10.2019 r. 

 

    Prezes Zarządu                       Wiceprezes Zarządu  
                                                          mgr inż. Miłosz Stec                     mgr Łukasz Torbus 

                                                                                                                   (podpis Kierownika Zamawiającego)                       
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I. Zamawiający 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy, wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział 
Gospodarczy pod nr 0000076836, NIP: 646-000-90-23, REGON: 272797364. 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej w trybie Przetargu, 

zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w 

Tychach, którego treść udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca 

powinien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu. 

2. W wyniku przeprowadzenia postępowania zostanie zawarta umowa ramowa. 
Zamawiający zawrze umowę ramową ze wszystkimi wykonawcami, których oferty nie będą 
podlegały odrzuceniu. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiot zamówienia: „Zawarcie umowy ramowej na przeprowadzenie szkolenia osób 
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii D oraz kwalifikacji wstępnej 
na przewóz osób”.  

2. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.  
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we 

wzorze Umowy Ramowej i na podstawie zamówienia wykonawczego  stanowiącym odpowiednio 
Załącznik nr 4 do SIWZ. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
6. Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przez Podwykonawców. 
 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

Termin obowiązywania Umowy Ramowej: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy Ramowej lub 

do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizacje przedmiotu umowy. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu. 

Zamawiający dokona oceny ofert Wykonawców w oparciu o kompletność oraz prawidłowość złożonych 
dokumentów i oświadczeń, jakich żąda Zamawiający. Ocena zostanie dokonana na podstawie treści tych 
dokumentów, wg formuły spełnia/nie spełnia.  

 

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania 

się z Wykonawcami. 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

przekazują elektronicznie za pośrednictwem Platformy.  

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ za pośrednictwem 

Platformy oraz poczty elektronicznej na adres e-mail akotwica@pkmtychy.pl  

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca winien posługiwać się numerem 

postępowania określonym w SIWZ. 

4. Zamawiający nie udziela informacji w zakresie postępowania drogą telefoniczną. 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak 

nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 

SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający 

zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

mailto:akotwica@pkmtychy.pl
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6. Wykonawcy związani są wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami do SIWZ zamieszczanymi na Platformie. 

W związku z powyższym Zamawiający zaleca bieżące monitorowanie przedmiotowego postępowania 

na Platformie w celu zapoznania się z ewentualnymi odpowiedziami na zapytania do SIWZ bądź 

wyjaśnieniami SIWZ lub wprowadzonymi zmianami do SIWZ. 

7. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Agnieszka 

Kotwica. 

 

VII. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

VIII. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą o czas niezbędny do zawarcia umowy ramowej, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 

3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

 

IX. Opis sposobu przygotowywania oferty / Wycofanie i zmiana oferty. 

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający nie wymaga oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

3. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2  

do SIWZ (skan podpisanego dokumentu). 

2) Upoważnienie dla osoby/osób do podpisania oferty, jeżeli nie wynika to z innych dołączonych 

dokumentów – Załącznik nr 3 do SIWZ (skan podpisanego dokumentu). 

3) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia reprezentacji Wykonawcy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu złożenia oferty. W przypadku nie przedłożenia ww. dokumentu, Zamawiający 

pobierze go z ogólnodostępnej strony internetowej:  

 https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu lub https://prod.ceidg.gov.pl 

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 

danego Wykonawcę. 

5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy. 

8. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania 

ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana 

oferta tj. za pośrednictwem Platformy. Powiadomienie o zmianie oferty winno być podpisane przez 

osobę uprawioną do reprezentacji Wykonawcy 

9. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności, w języku polskim. 

10. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane przez Wykonawcę w toku postępowania winny być 

podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z 

zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, 

uchwały lub prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa. 

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu
https://prod.ceidg.gov.pl/
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11. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie powiadomienia. Powiadomienie o wycofaniu oferty winno być podpisane przez osobę 

uprawioną do reprezentacji Wykonawcy. Powiadomienie o wycofaniu oferty należy złożyć wg takich 

samych zasad, jak składana oferta tj. za pośrednictwem Platformy. Zamawiający dopuszcza złożenie 

powiadomienia o wycofaniu oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

akotwica@pkmtychy.pl 

12. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ zostanie ona odrzucona, z zastrzeżeniem że 

Zamawiający może w ofercie poprawić omyłki oraz może wezwać do uzupełnienia/wyjaśnienia oferty.  

 

X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 23.10.2019 r. do godz.12:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu składania ofert o godzinie 12:05. 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na Platformie zakupowej informacje dotyczące: 

a) Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie. 

b) Cen jednostkowych. 

 

XI. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Wykonawca określa cenę przedmiotu zamówienia w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru 

stanowiącego Załączniki nr 2 do SIWZ, przy czym na koszty szkolenia w celu uzyskania prawa 

jazdy kat. D dla osób posiadających prawo jazdy kat. B lub kat. C składa się następujący 

zakres: 

1) koszty kursu prawa jazdy kat. D dla osób posiadających prawo jazdy kat. B, 

      koszty kursu prawa jazdy kat. D dla osób posiadających prawo jazdy kat. C, 
2) koszty kursu świadectwa kwalifikacji (przyspieszona) wraz z egzaminem państwowym, 

3) koszty egzaminu państwowego dla prawa jazdy kat. D, 

4) koszty wszystkich niezbędnych badań lekarskich (prawo jazdy, kwalifikacja), 

2. Realizacja przedmiotu Umowy Ramowej nastąpi na podstawie zamówień wykonawczych. 

3. Zamawiający będzie zlecał zamówienia wykonawcze do wysokości kwoty jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie niniejszego zamówienia, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy ramowej lub do wyczerpania wyżej wspomnianej kwoty, jeśli zdarzenie to nastąpi wcześniej. 

4. Ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia muszą uwzględniać wszystkie koszty związane  

z realizacją, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem Umowy Ramowej określonym  

w SIWZ. 

5. Ceny jednostkowe za realizację przedmiotu zamówienia muszą być podane w zaokrągleniu do dwóch 

miejsc po przecinku. 

6. Ceny jednostkowe winny być wyrażone w złotych polskich (PLN). Zamawiający nie przewiduje 

rozliczeń w innych obcych walutach. 

 

XII. Opis kryteriów w postępowaniu realizowanym w celu zawarcia UMOWY RAMOWEJ wraz z podaniem 

wag tych kryteriów. 

1. Zamawiający oceni jedynie te oferty, które nie podlegają odrzuceniu. 

2. W ramach postępowania w celu zawarcia umowy ramowej Zamawiający nie będzie ustalał rankingu 

złożonych ofert  

 

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej, w celu 

zlecania ZAMÓWIEŃ WYKONAWCZYCH, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty Wykonawców, które zostaną złożone zgodnie  

z warunkami SIWZ przesłanego przez Zamawiającego. 
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2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 

 

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium (%) 

1. Łączna wartość brutto zamówienia wykonawczego 100% 

 

Ocena złożonych ofert wykonawczych w zakresie ujętym w zamówieniu wykonawczym zostanie 

dokonana na podstawie łącznej wartości brutto wskazanej w ofercie wykonawczej. Łączna wartość 

brutto służy do porównania złożonych ofert.  

 

Ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 

C = (Cn / Co) x 100 

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium cena gdzie: 

C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Łączna wartość brutto” 
Cn – najniższa łączna wartość brutto spośród ofert wykonawczych podlegających ocenie 
Co – łączna wartość brutto w ocenianej ofercie wykonawczej 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w tym kryterium wynosi 100 a waga 
kryterium 100%. 

3. Żadna z oferowanych wartości w ofertach wykonawczych nie może być wyższa od oferowanych w 

Ofercie złożonej w postępowaniu przeprowadzonym w celu zawarcia Umowy Ramowej. Oferty 

wykonawcze z ceną wyższą od zaoferowanych w ofercie na zawarcie Umowy Ramowej nie będą 

rozpatrywane. 

4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta wykonawcza, która uzyska najwyższą liczbę 

punktów w kryterium oceny ofert. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta wykonawcza odpowiadać będzie 

wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona, jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 

6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawczej ze względu na to, że 

dwie lub więcej ofert wykonawczych przedstawia taki sam bilans ceny, wówczas Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty wykonawcze, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą 

ceną.  

7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione w celu zawarcia Umowy Ramowej  

w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu Umowy Ramowej muszą być umocowane  

do jej podpisania, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. Zawarcie Umowy Ramowej nastąpi według wzoru Zamawiającego, stanowiącego Załącznik nr 4  

do SIWZ. 

3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

a) rozstrzygnięciu postępowania, podając nazwę i adres Wykonawców z którymi zostanie zawarta 

umowa ramowa; 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty; 

c) unieważnieniu postępowania, 

- podając uzasadnienie faktyczne oraz zamieści je na Platformie zakupowej. 
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XV. Unieważnienie postępowania  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnia postępowania jeżeli nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu 

 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVII. Wzór umowy ramowej stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

XVIII. Informacje dodatkowe: 

I. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016 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” 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy, 

informuje, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej  

sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy. Z Administratorem danych można 

się skontaktować poprzez adres e-mailowy: iod@pkmtychy.pl lub pisemnie przekazując 

korespondencję na adres siedziby Administratora. 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 

poprzez e-mail: iod@pkmtychy.pl lub pisemnie przekazując korespondencje na adres siedziby 

Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  

z przetwarzaniem danych. 

3) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia publicznego. 

5) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie  

z obowiązującym prawem.  

6) Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 4,  

do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.  

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje 

Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną 

danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą 

profilowane. 

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  

 

II. Obowiązki informacyjne Wykonawcy wynikające z RODO.  

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia 
obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane 
osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał (będą to w szczególności 
osoby fizyczne: skierowane do realizacji zamówienia, podwykonawcy, pełnomocnicy, członkowie 
organów zarządzających). Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał 

mailto:iod@pkmtychy.pl
mailto:iod@pkmtychy.pl
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zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi 
informacjami (art. 13 ust. 4 RODO).  

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO 
względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio 
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, 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 postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia oświadczenia o 

wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Wzór 

stosownego oświadczenia został przewidziany w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 

do SIWZ. 

III. Umowa powierzenia/Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.  

Zamawiający informuje, iż w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia przetwarzane będą dane 

osobowe uczestników szkoleń. W związku z powyższym Zamawiający Przetwarzający te dane 

osobowe powierza ich przetwarzanie Wykonawcy, zgodnie z przepisem art. 28 ust. 3 RODO w drodze 

pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 6 

do SIWZ. 

 

XIX. Pozostałe zasady postępowania 

1. Wezwanie do złożenia dokumentów 
1) Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia (uzupełnienia) lub poprawienia oświadczeń, 

dokumentów lub pełnomocnictw, w przypadku, gdy te oświadczenia, dokumenty 
lub pełnomocnictwa nie zostały dołączone do oferty lub w przypadku, gdy oświadczenia lub 
dokumenty dołączone do oferty zawierają błędy lub złożono wadliwe pełnomocnictwa, 
z uwzględnieniem czasu niezbędnego na ich przygotowanie i złożenie.  

2. Wyjaśnienia dot. treści oferty / wyjaśnienia dot. zaoferowanej ceny / poprawa omyłek 
1) Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień od Wykonawców 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub złożonych dokumentów lub oświadczeń. 
2) Zamawiający dokonuje poprawienia omyłek w złożonych ofertach, informując o tym Wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona. 

3. Odrzucenie oferty Wykonawcy 

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli:  
1) jej treść nie odpowiada treści SIWZ;  
2) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;  

4. Przepisy w zakresie spraw nieuregulowanych w SIWZ. 

W sprawach nieuregulowanych w SIWZ, będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2019, poz. 1145 z późn.zm.) i innych ustaw 
szczególnych powszechnie obowiązującego prawa.  

 

 

XX. Integralna część niniejszej SIWZ: 

1. Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 

2. Wzór Formularza Ofertowego - Załącznik nr 2 

3. Wzór Upoważnienia do złożenia oferty - Załącznik nr 3. 

4. Wzór Umowy Ramowej - Załącznik nr 4. 

5. Wzór Zamówienia Wykonawczego- Załącznik nr 5. 

6. Wzór Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - Załącznik nr 6. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

"Przeprowadzenie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami 
kategorii D oraz kwalifikacji wstępnej na przewóz osób” 

I. Przedmiot zamówienia obejmuje organizowanie i przeprowadzanie usług szkolenia osób 

ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii D wg bieżących potrzeb 

Zamawiającego: 

1. Prawo jazdy kat. D – dla osoby posiadającej prawo jazdy kat. B.   

(20 godzin wykładów + 60 godzin praktyki), 
lub 
Prawo jazdy kat. D – dla osoby posiadającej prawo jazdy kat. C.   
(20 godzin wykładów + 40 godzin praktyki), 

2. Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz osób wraz z egzaminem państwowym.   

(140 godzin zajęć, w tym 8 godzin zajęć praktycznych i 2 godziny jazd na torze poślizgowym 
lub 1 godzina na symulatorze), 

3. Badania lekarskie (prawo jazdy i kwalifikacja), 

4. Egzamin Państwowy na prawo jazdy. 

 

II. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga w szczególności: 

1. Teoretycznego, praktycznego oraz profesjonalnego przygotowania uczestników kursu 

do bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. 

2. Dysponowania pomieszczeniem do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych, których 

liczba i pojemność jest adekwatna do wielkości grupy szkoleniowej, na terenie miasta Tychy lub 

w najbliższej odległości (do 25 km), Odległość ta liczona będzie najkrótszą drogą publiczną 

według mapy GOOGLE. 

3. Przeprowadzania szkoleń osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie 

szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i 

wykładowców (Dz.U. z 2018 r., poz. 1885 z późn.zm). 

4. Przeprowadzania szkoleń osób zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  

1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2017 

r., poz. 151). 

5. Przeprowadzania wszystkich niezbędnych badań lekarskich związanych z uzyskaniem 

uprawnień  kat. D oraz świadectwem kwalifikacji. 

6. Przeprowadzania egzaminu wewnętrznego na koniec szkolenia, oraz wydania zaświadczenia o 

jego ukończeniu. 

7. Skierowania uczestników kursu po ukończeniu szkolenia na egzaminy państwowe (prawo jazdy 

i świadectwo kwalifikacji). 

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia:  

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  

Czynności, o których mowa w pkt. I ust. 1-3 zostaną zrealizowane w terminie 4 miesięcy 
od rozpoczęcia kursu przez kursanta. 
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2. Terminy realizacji kursów muszą być dostosowane do potrzeb uczestników, w tym osób 

pracujących tak by nie ingerowały w ich życie prywatne i zawodowe.  

3. Wraz z ofertą wykonawczą, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

Terminarz planowanych szkoleń, uwzględniający zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

4. Wykonawca zapewni jednoczesne szkolenie 10 kursantów z zachowaniem terminu realizacji 

zgodnie z ust 1. 

 

IV. Umowa Ramowa. 

Umowa Ramowa z Wykonawcami zostanie podpisana na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

lub do wyczerpania kwoty jaką Zamawiający może zaciągnąć na podstawie Umowy ramowej.  
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

….……………………………………..……………. 

 

….……………………………………..……………. 

  

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.  

ul. Towarowa 1 

43-100 Tychy 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Nawiązując do zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, 

którego, celem jest zawarcie umowy ramowej na: „Przeprowadzenie szkolenia osób ubiegających się o 

uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii D oraz kwalifikacji wstępnej na przewóz osób”.  

Nr postepowania: 2/09/2019/PT  

 

 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ. 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ na następujących warunkach: 

 

Lp. Nazwa usługi 

 
Ilość  / j.m. 

 
Cena jednostkowa 

netto/ brutto * / PLN 

1. Koszt prawa jazdy D dla osób posiadających kat. B 
 

1 kurs 

 

2. Koszt prawa jazdy D dla osób posiadających kat. C 
 

1 kurs 

 

3. Kurs kwalifikacji przyspieszonej 
 

1 kurs 

 

4. Egzamin Państwowy 
 

1 egzamin 

 

5. Badania Lekarskie 
 

1 Komplet badań 

 

* Art. 43 ust 1 pkt 29 lit b – ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług – szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. 

 

3. Oświadczamy, że ceny jednostkowe określone w pkt. 2 zawierają wszystkie koszty, jakie poniesie 

Zamawiający. 

4. Przyjmujemy do wiadomości, że oferowana w ramach zamówień wykonawczych cena nie może być 

wyższa aniżeli zaoferowana w niniejszej ofercie.  

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami 

i zasadami postępowania. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie 
Komunikacji Miejskiej w Tychach sp. z o.o. udostępnionym na stronie Zamawiającego i przyjmuję/my go bez 
zastrzeżeń; 
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7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 45 dni od upływu 

terminu składania ofert.  

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem Umowy Ramowej, który stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ 

i zobowiązujemy się do zawarcia Umowy Ramowej na określonych w tym załączniku warunkach, w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Akceptujemy termin płatności – 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu poprzez udostępnienie im klauzuli 

informacyjnej znajdującej się w SIWZ. 

11. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania zastrzegł, że nie mogą być 

udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie 

może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

12. Zamówienie zrealizujemy sami. 

13. Ofertę niniejszą składamy na ……………… kolejno ponumerowanych stronach. 

14. Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty, oświadczenia i pełnomocnictwa: 

1) ………………………………….  

2) .………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….. ……………………… ……………………………………………….. 
( miejscowość) (data) (pieczątka, podpis Wykonawcy lub osoby 

uprawnionej do jego reprezentowania) 

  

                                                           
1 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) (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

UPOWAŻNIENIE 

 

 

Wykonawca: ....................................................................................................................................    

      

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

 

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

(nazwa i siedziba firmy) 

 

 

 

Nawiązując do zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu, którego celem jest 

zawarcie umowy ramowej na: „Przeprowadzenie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do 

kierowania pojazdami kategorii D oraz kwalifikacji wstępnej na przewóz osób”  

Nr postępowania: 2/09/2019/PT  

 
Upoważniam/upoważniamy: 

 

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

 

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

 

jako przedstawiciela/przedstawicieli do złożenia oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w 
sprawie udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego w imieniu firmy. 

 

 

 

 

 

....................................................... 
miejscowość i data 

..................................................... 
Podpis  (i pieczątka)  osoby/osób   uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy lub 
upoważnionej do występowania w jego imieniu 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

UMOWA RAMOWA - WZÓR 
 
 

zawarta w dniu ............................... 2019 roku w Tychach pomiędzy:  
Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej sp. z o.o., z siedzibą w Tychach przy ul. Towarowej 1,  

43-100 Tychy, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 

Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000076836, kapitał 

zakładowy w wysokości 41.334.500,00 zł, NIP 646-000-90-23, 

reprezentowaną przez: 

Miłosza Steca – Prezesa Zarządu, 

Łukasza Torbusa – Wiceprezesa Zarządu, 

zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Stroną”, 

a  
1. ............................................... (pełna nazwa Wykonawcy wraz z adresem)NIP: ................................; REGON: 

................ wpisanym do KRS/CEIDG reprezentowanym przez:............................. -.............................. 

2. ............................................... (pełna nazwa Wykonawcy wraz z adresem)NIP: ................................; REGON: 

................ wpisanym do KRS/CEIDG reprezentowanym przez:............................. -.............................. 

3. ............................................... (pełna nazwa Wykonawcy wraz z adresem)NIP: ................................; REGON: 

................ wpisanym do KRS/CEIDG reprezentowanym przez:............................. -.............................. 

4. ............................................... (pełna nazwa Wykonawcy wraz z adresem)NIP: ................................; REGON: 

................ wpisanym do KRS/CEIDG reprezentowanym przez:............................. -.............................. 

zwanymi dalej Wykonawcami. 

  
po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 2/09/2019/PT na podstawie 
Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach 
o zawarcie umowy ramowej pn. "Przeprowadzenie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia 
do kierowania pojazdami kategorii D oraz kwalifikacji wstępnej na przewóz osób” zawarta została umowa 
ramowa, o następującej treści:  

 
§ 1 

Przedmiot Umowy 
1. Niniejsza umowa ma charakter umowy ramowej i określa warunki realizacji zamówień wykonawczych na usługi 

szkolenia, opisane w ust. 2.   
2. Przedmiotem Umowy ramowej jest określenie warunków udzielenia i realizacji zamówień na usługi szkoleń 

prawa jazdy kat. D, kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej wraz z niezbędnymi badaniami lekarskimi oraz 
udział pracowników Zamawiającego w Egzaminach Państwowych po ukończeniu wymienionych kursów. 
W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia osób skierowanych przez 
Zamawiającego na szkolenie zapewniając:   

a) Teoretyczne, praktyczne oraz profesjonalne przygotowanie uczestników kursu do bezpiecznego 
poruszania się w ruchu drogowym, 

b) pomieszczenie do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych, których liczba i pojemność jest 
adekwatna do wielkości grupy szkoleniowej, na terenie miasta Tychy lub w najbliższej odległości (do 25 
km), Odległość ta liczona będzie najkrótszą drogą publiczną według mapy GOOGLE. 

c) Przeprowadzenie szkoleń osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób 
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 1885 z późn.zm), 
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d) przeprowadzenie szkoleń osób zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  
1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2017 r., poz. 
151), 

e) przeprowadzanie wszystkich niezbędnych badań lekarskich związanych z uzyskaniem uprawnień  kat. D 
oraz świadectwem kwalifikacji, 

f) przeprowadzanie egzaminu wewnętrznego na koniec szkolenia, oraz wydania 
zaświadczenia o jego ukończeniu, 

g) skierowanie uczestników kursu po ukończeniu szkolenia na egzaminy państwowe 
(prawo jazdy i świadectwo kwalifikacji). 

3. Szkolenia powinny rozpoczynać się niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia 
pracownika poczta elektroniczną na adres e-mail ………………………… 

4. Szkolenia o których mowa w § 1 ust. 2 zostaną zrealizowane w terminie 4 miesięcy od zgłoszenia pracownika, 
o którym mowa w ust.3.  

5. Terminy realizacji kursów muszą być dostosowane do potrzeb uczestników, w tym osób pracujących, tak by nie 
ingerować w ich życie prywatne i zawodowe.  

6. Wykonawca zapewni jednoczesne szkolenie 10 kursantów z zachowaniem terminu realizacji. 
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od zakończenia kursu kwalifikacyjnego 

przesłał, odpowiednio do właściwego wojewody albo Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, wniosek o 
przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego dla osoby, która ukończy szkolenie. Warunkiem dokonania zapłaty za 
szkolenie będzie przedłożenie Zamawiającemu potwierdzenia wysłania niniejszego wniosku. Ponadto 
niezwłocznie po otrzymaniu stosownego protokołu z testu kwalifikacyjnego, Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu jego kopii. 

8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca po ukończeniu szkolenia przez danego uczestnika dokonał zapłaty za 
egzamin państwowy. Potwierdzenie dokonania zapłaty powinno zostać przedłożone wraz z dokumentacją po 
ukończeniu szkolenia. 

9. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu szkolenia: 
a) imienny wykaz osób, które ukończyły szkolenie, 
b) imienny wykaz osób, które nie ukończyły szkolenia, 
c) kserokopię zaświadczeń oraz innych dokumentów świadczących o ukończeniu szkolenia, potwierdzonych 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
10. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że z zastrzeżeniem zmian dopuszczalnych przez przepisy 

prawa i Umowę ramową – przedmiot Umowy ramowej określa również Załącznik nr 1 [Opis przedmiotu 
zamówienia], stanowiący integralną jej część, przy uwzględnieniu wszelkich zmian oraz wyjaśnień udzielonych 
w odpowiedzi na pytania wykonawców, które miały miejsce w toku postępowania poprzedzającego zawarcie 
Umowy ramowej.   

11. Wykonawca oświadcza, że posiada potwierdzone właściwymi dokumentami kwalifikacje oraz uprawnienia do 
prowadzenia szkoleń stanowiących przedmiot umowy ramowej i wydawania certyfikatów i zaświadczeń oraz 
dysponuje potencjałem osób uprawnionych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

12. Zamawiający zastrzega, że realizacja przedmiotu Umowy ramowej odbywać się będzie zgodnie z rzeczywistym 
zapotrzebowaniem Zamawiającego. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego ogólnej wartości 
przedmiotu Umowy ramowej określonej w § 2 ust. 1 Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu 
wobec Zamawiającego.    

                           § 2 
                             Wynagrodzenie 

1. Na podstawie Umowy ramowej Zamawiający może udzielać zamówień do kwoty 195.000,00 zł (słownie:  
sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) netto/brutto*, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy tj. od dnia …………… do dnia ………………lub do wyczerpania wskazanej powyżej kwoty, 
jeśli zdarzenie to nastąpi wcześniej.   

2. Kwota wskazana w § 2 ust. 1  określa górną granicę zobowiązań, jaką Zamawiający może zaciągnąć na 
podstawie Umowy ramowej łącznie względem Wykonawcy oraz względem pozostałych wykonawców, z którymi 
zawarł Umowę ramową (dalej: „Pozostali wykonawcy”).   

 

* Art. 43 ust 1 pkt 29 lit b – ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług – szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. 
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3. Udzielenie zamówień na niższą kwotę niż wskazana w ust. 1, nie może być podstawą roszczenia wobec 
Zamawiającego z tytułu niewywiązania się z Umowy Ramowej.   

4. W przypadku wyczerpania kwoty określonej w ust. 1 Umowa ramowa wygasa, bez konieczności składania 
dodatkowych oświadczeń Stron.   

5. Podstawą wystawienia faktur jest otrzymanie od Wykonawcy dokumentacji ujętej w  §1 ust. 7-9. 
6. Za termin płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.   
7. Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przedmiotem obrotu (cesji itp.) bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego.  
 

   
                      § 3  

Sposób udzielania zamówień jednostkowych  
1. Zamawiający będzie każdorazowo przesyłał do Wykonawców, z którymi zawarł Umowę ramową, Zapytania 

Ofertowe (lub zaproszenia do negocjacji w przypadku zawarcia Umowy ramowej z jednym tylko Wykonawcą). 
Zapytania Ofertowe (lub zaproszenia do negocjacji w sytuacji określonej w zdaniu pierwszym wysyłane będą 
do Wykonawcy przy użyciu poczty elektronicznej na adres email _____________________________________ 
W Zapytaniu Ofertowym lub zaproszeniu do negocjacji Zamawiający każdorazowo określi informacje niezbędne 
do przeprowadzenia zamówienia wykonawczego.  

2. Zamawiający sukcesywnie będzie udzielał zamówień jednostkowych, których przedmiot objęty jest Umową 
Ramową, w miarę istniejących bieżących potrzeb.   

3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni kalendarzowych od przekazania Zapytania Ofertowego 
przez przedstawiciela Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej, przedstawić ofertę 
wykonawczą.  

4. Oferowana w ramach zamówień wykonawczych cena nie może być wyższa aniżeli określona w ofercie, 
stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy Ramowej, złożonej przez Wykonawcę w celu zawarcia Umowy 
Ramowej.  

5. Zamówienia jednostkowe będą udzielane przy zachowaniu procedur postępowania określonych w uprzednio 
przeprowadzonym postępowaniu i Umowie Ramowej. Rodzaj oraz ilość zamówień będą ustalane każdorazowo 
przez Zamawiającego w Zamówieniu Wykonawczym, którego wzór zawiera Załącznik nr 5 do Umowy 
Ramowej.   

6. Zawarcie Umowy Ramowej nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o udzielenie zamówienia 
wykonawczego.  

 
           

  § 4.  
Wynagrodzenie rozliczane w ramach zamówień jednostkowych   

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto za faktycznie 
zrealizowany przedmiot umowy, zgodnie z cenami określonymi w Ofercie Wykonawczej. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia określone 
w dokumentacji postępowania oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz 
zgodnego z umową oraz obowiązującymi przepisami wykonania całości realizowanego zamówienia.  

3. W przypadku przerwania lub nieukończenia szkolenia przez osobę skierowaną, Zamawiający dokona zapłaty 
za przeprowadzone z udziałem osoby skierowanej badania lekarskie oraz szkolenie w następujący sposób: 
a) proporcjonalnie do faktycznej liczby zajęć edukacyjnych, w których osoba uczestniczyła, przy czym koszt 

szkolenia zostanie obliczony jako iloczyn faktycznej liczby godzin zajęć edukacyjnych, w których osoba 
uczestniczyła i kosztu osobogodziny dla każdego szkolenia. Koszt osobogodziny zostanie ustalony jako 
iloraz ceny brutto szkolenia (kursu) i łącznej ilości godzin zajęć edukacyjnych; 

b) za badania lekarskie faktycznie wykonane dla danej osoby, w wysokości określonej w ofercie 
wykonawczej, stanowiącej cenę brutto za J.M. (komplet badań).  

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę, w 
terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany 
na fakturze, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu dokumentacji ujętej w § 1 ust. 7-9. 

5. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Ze względu na możliwość rezygnacji uczestnika z kursu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia 

grupy uczestników kursu w stosunku do określonej w ofercie wykonawczej.  
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§ 5  
            Zasady udzielania zamówień jednostkowych  

1. Po dokonaniu oceny ofert wykonawczych (zakończeniu negocjacji) Zamawiający informuje Wykonawcę oraz 
pozostałych Wykonawców o wybranej ofercie i przesyła do wybranego Wykonawcy Zamówienie Wykonawcze 
wg Załącznika nr 5 do Umowy Ramowej.   

2. Jeżeli Zamawiający nie otrzyma w wyznaczonym terminie oferty Wykonawczej, uznaje się, że Wykonawca 
odmówił realizacji zamówienia wykonawczego.   

3. Oferta zawierająca jakikolwiek element mniej korzystny niż określony w postępowaniu o zawarcie 
Umowy Ramowej podlega odrzuceniu. Powyższe dotyczy odpowiednio również Wykonawcy, który został 
zaproszony do negocjacji.   

4. Udzielając zamówień wykonawczych, Zamawiający będzie dokonywał wyboru najkorzystniejszej oferty stosując 
kryterium ceny, zgodnie z SIWZ.  

5. Cena zamówienia wykonawczego jest ostateczna, obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy. 
 

 
§ 6 

Poufność Informacji 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, 

dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego i od współpracujących z nim osób oraz 
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub 
elektronicznej („dane poufne”). 

2. Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie 
będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Zamawiającego w innym celu niż 
wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących 
przepisów prawa lub Umowy. 

3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji Wykonawca zwróci się przed jej 
ujawnieniem lub uczynieniem dostępną do Zamawiającego o wskazanie, czy informację tę ma traktować jako 
Informację poufną. 

4. Informacje poufne mogą być wykorzystane tylko w celu wykonania umowy wykonawczej.   
5. Wykonawca obowiązany jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień niniejszego 

paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jego zlecenie lub w jego interesie, bez względu 
na podstawę prawną związku tych osób z Wykonawcą.   

6. Informacjami poufnymi nie są:   
a) informacje publicznie dostępne,   
b) informacje, które były znane Wykonawcy przed otrzymaniem ich od Zamawiającego,  
c) informacje, których obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa.  

7. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, 
wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego wbrew 
postanowieniom Umowy ramowej. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po rozwiązaniu lub 
wygaśnięciu Umowy ramowej, bez względu na przyczynę (w tym też na podstawie wypowiedzenia lub 
odstąpienia).   

 
§ 7 

Zasady przetwarzania danych osobowych 
1. Wykonawca/osoby podpisujące w imieniu Wykonawcy Umowę przyjmuje/przyjmują do wiadomości i 

akceptuje/akceptują, że jego/ich dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do wykonania 
umowy, na co Wykonawca/ osoby podpisujące w imieniu Wykonawcy umowę wyraża/wyrażają zgodę. 

2. Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy; 
email:sekretariat@pkmtychy.pl; tel.: 32 217 01 07. 

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres korespondencyjny - Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Miejskiej sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy; e-mail: iod@pkmtychy.pl; tel.: 32 217 10 41 wew. 160. 
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4. Wykonawca /osoby podpisujące w imieniu Wykonawcy umowę przyjmuje/przyjmują do wiadomości i 
akceptuje/akceptują, że odbiorcami jego danych osobowych mogą być pracownicy Zamawiającego, a także 
instytucje oraz organy publiczne w zakresie określonym przepisami prawa.  

5. Dane osobowe Wykonawcy/osób podpisujących w imieniu Wykonawcy  umowę będą przetwarzane przez okres 
obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu przez okres uzasadniony ze względu na okresy przedawniania 
roszczeń z umowy oraz terminy przechowywania dokumentacji wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 
Po tym okresie dane osobowy Wykonawcy /osób podpisujących w imieniu Wykonawcy umowę będą usuwane.  

6. W celu oraz na zasadach określonych w ust. 1 – 5 przetwarzane będą także dane osób, z pomocą których 
Wykonawca wykonywać będzie przedmiot umowy. W każdym przypadku, w którym  Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu dane osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zobowiązany jest on do uzyskania 
zgody tych osób na przetwarzanie ich danych przez Zamawiającego, za co ponosi odpowiedzialność.  

7. Wykonawca został poinformowany, iż każda osoba, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, ma 
prawo do: 
a. żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania; 
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
c. przenoszenia danych; 
d. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
8. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania osobom, których dane osobowe przekazuje Zamawiającemu w 

związku z realizacją umowy o przysługujących im uprawnieniach, o których mowa w ust. 7, za co ponosi 
odpowiedzialność.  

9. W zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajdują przepisy 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 95/56/WE. 

 
§ 8 

Kary umowne 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: 

1) opóźnienia w wykonaniu umowy w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 3 i 4 w wysokości 5% 
wartości brutto zamówienia wykonawczego, za każdy dzień opóźnienia, 

2) opóźnienia w przesłaniu wniosku o przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego określonego w stosunku do 
terminu, o którym mowa w §1 ust.7 w wysokości 0,05 % wartości brutto umowy, o której mowa w §2 ust. 
1  za każdy dzień opóźnienia, 

3) naruszenia jakiegokolwiek z obowiązków wskazanych w § 6 – w kwocie 1.000,00 zł za każdy przypadek 
naruszenia, 

4) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 
10% wartości brutto umowy, o której mowa w §2 ust. 1 . 

2. Karę o której mowa w ust.1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy 
przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty kary 
umownej. 

3. Zamawiający jest upoważniony do: 
1) potrącenia należnych kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, 
2) egzekwowania odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli poniesiona szkoda przekracza kary 

umowne.   
§ 9 

Zmiana Umowy ramowej 
1. O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany, uzupełnienia lub rozwiązanie Umowy ramowej wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego w okresie do dnia zawarcia umowy ramowej kwoty 

wskazanej w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu obowiązywania 
Umowy, poprzez zawarcie za zgodą Wykonawców stosownego aneksu do Umowy ramowej. 
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§ 10 

Odstąpienie od Zamówień Wykonawczych  
Zamawiający ma prawo odstąpić od kierowania Zapytań Ofertowych do Wykonawcy z którym zawarł umowę, 
w przypadku, gdy: 
a) Wykonawca nie podjął realizacji przedmiotu umowy, przerwał realizację przedmiotu umowy lub nie 

wykonał przedmiotu umowy w terminach określonych w §1 ust.3 lub §1 ust.4; 
b) Zamawiający powiadomił Wykonawcę o niewykonaniu lub nienależytym wykonywaniu umowy (np. rażąca 

niedbałość w prowadzeniu kursów, niezrealizowanie celów lub zakresu tematycznego kursów, 
niezrealizowanie kursów w terminach przyjętych w umowie) i wyznaczył mu co najmniej 3-dniowy terminu 
na prawidłowe wykonywanie Umowy, a pomimo  upływu terminu nie nastąpiła poprawa w tym względzie;  

c) Wykonawca wyrządził Zamawiającemu szkodę,  
d) Wykonawca naruszył postanowienia umowy dotyczącej powierzenia przetwarzania danych osobowych 

lub zachowania poufności zgodnie z  §6. 
 

§ 11 
Osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją Umowy Ramowej i Zamówień Wykonawczych  

1. Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy są: 

a) ze strony Zamawiającego – ----------------------------------------. 

b) ze strony Wykonawcy – ___________________________. 

2. Osoby, o których mowa w ust.1 są uprawnione do składania oświadczeń woli i reprezentowania w zakresie 

wykonywania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust.1 wymaga powiadomienia drugiej strony.   

 
§ 12 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

roku Kodeks cywilny. 
2. Strony ustalają, że ich adresy podane na wstępie umowy są także adresami  

do doręczeń. Każda strona zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadamiania drugiej strony o zmianie adresu 
do doręczeń lub innych jej danych adresowych pod rygorem uznania doręczenia na ostatni znany adres za 
skuteczne. 

3. Przeniesienie praw przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy, w tym 
wierzytelności, wymaga dla swej ważności uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Strony ustalają, że właściwym dla rozpoznania wszelkich sporów wynikłych z niniejszej umowy będzie Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Strony odrębnie podpiszą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, która to umowa będzie 
stanowić Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
7. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.  
 
Załączniki do Umowy:  
Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;  
Załącznik nr 2 – Skierowanie; 
Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy;  
Załącznik nr 4 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
Załącznik nr 5 – Wzór Zamówienia wykonawczego  
 
 ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA  
 

 

        ……………………………..…..……          ……………………………………….  
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Załącznik 1 do Umowy Ramowej 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

"Przeprowadzenie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami 
kategorii D oraz kwalifikacji wstępnej na przewóz osób” 

I. Przedmiot zamówienia obejmuje organizowanie i przeprowadzanie usług szkolenia osób 

ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii D wg bieżących potrzeb 

Zamawiającego: 

1. Prawo jazdy kat. D – dla osoby posiadającej prawo jazdy kat. B.   

(20 godzin wykładów + 60 godzin praktyki), 
lub 
Prawo jazdy kat. D – dla osoby posiadającej prawo jazdy kat. C.   
(20 godzin wykładów + 40 godzin praktyki), 

2. Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz osób wraz z egzaminem państwowym.   

(140 godzin zajęć, w tym 8 godzin zajęć praktycznych i 2 godziny jazd na torze poślizgowym 
lub 1 godzina na symulatorze), 

3. Badania lekarskie (prawo jazdy i kwalifikacja), 

4. Egzamin Państwowy na prawo jazdy. 

 

II. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga w szczególności: 

1. Teoretycznego, praktycznego oraz profesjonalnego przygotowania uczestników kursu 

do bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, 

2. dysponowania pomieszczeniem do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych, których 

liczba i pojemność jest adekwatna do wielkości grupy szkoleniowej, na terenie miasta Tychy lub 

w najbliższej odległości (do 25 km), Odległość ta liczona będzie najkrótszą drogą publiczną 

według mapy GOOGLE. 

3. przeprowadzania szkoleń osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie 

szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i 

wykładowców (Dz.U. z 2018 r., poz. 1885 z późn.zm), 

4. przeprowadzania szkoleń osób zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  

1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2017 

r., poz. 151), 

5. przeprowadzania wszystkich niezbędnych badań lekarskich związanych z uzyskaniem uprawnień  

kat. D oraz świadectwem kwalifikacji, 

6. przeprowadzania egzaminu wewnętrznego na koniec szkolenia, oraz wydania zaświadczenia o 

jego ukończeniu, 

7. skierowania uczestników kursu po ukończeniu szkolenia na egzaminy państwowe (prawo jazdy 

i świadectwo kwalifikacji). 
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III. Termin i miejsce realizacji zamówienia:  

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  

Czynności, o których mowa w pkt. I ust. 1-3 zostaną zrealizowane w terminie 4 miesięcy 
od rozpoczęcia kursu przez kursanta. 

2. Terminy realizacji kursów muszą być dostosowane do potrzeb uczestników, w tym osób 

pracujących tak by nie ingerowały w ich życie prywatne i zawodowe.  

3. Wraz z ofertą wykonawczą, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

Terminarz planowanych szkoleń, uwzględniający zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

4. Wykonawca zapewni jednoczesne szkolenie 10 kursantów z zachowaniem terminu realizacji 

zgodnie z ust 1. 

 

IV. Umowa Ramowa. 

Umowa Ramowa z Wykonawcami zostanie podpisana na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

lub do wyczerpania kwoty jaką Zamawiający może zaciągnąć na podstawie Umowy ramowej.  
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Załącznik 2 do Umowy Ramowej 

 

 

………………………….. 

(miejscowość, data) 

SKIEROWANIE NA SZKOLENIE 

 

Lp. Nazwisko i imię Data urodzenia PESEL 

    

    

    

    

    

    

 

 

………………………………………………………………… 

 Podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego 

Kierownika Działu Logistyki Przewozów Pasażerskich 
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Załącznik 3 do Umowy Ramowej 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oferta Wykonawcy 
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Załącznik 4 do Umowy Ramowej 

 
UMOWA Nr ___________________ 

POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH DO PRZETWARZANIA 
 

zawarta w dniu ____________________________________ w Tychach pomiędzy: 

 

Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.  

z siedzibą w Tychach przy ul. Towarowej 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod 
numerem KRS 0000076836, kapitał zakładowy w wysokości 41.334.500,00 zł, NIP 646-000-90-23,  

reprezentowaną przez: 

Miłosza Steca – Prezesa Zarządu,  

Łukasza Torbusa – Wiceprezesa Zarządu, 

zwaną w treści Umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem”,  

a 

_____________________________________________ 

 

zwanym w treści Umowy „Procesorem” lub „Podmiotem przetwarzającym”, 

§ 1 

Oświadczenia Stron 

1. Strony zawierają niniejszą umowę w związku z zawarciem Umowy z dnia __________________ 
nr ____________________ dotyczącej przeprowadzenia dla pracowników Administratora 
szkolenia prawa jazdy kat. D, kursu kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej wraz z niezbędnymi 
badaniami lekarskimi i psychologicznymi oraz udział pracowników w Egzaminach Państwowych 
po ukończeniu wymienionych kursów (zwanej dalej Umową), w związku z wykonywaniem której 
Administrator powierzać będzie Procesorowi do przetwarzania dane osobowe. 

2. Procesor oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych 
osobowych powierzonych przez Administratora danych, w zakresie i celu określonym Umową. 

 

§ 2 

Cel, zakres, miejsce przetwarzania powierzonych danych osobowych 

1. Administrator danych powierza Procesorowi przetwarzanie danych osobowych, których 
szczegółowy katalog jest następujący:  

a) dane osobowe pracowników Administratora, obejmujące poniższe rodzaje danych: 
- imię i nazwisko, 
- PESEL, 
- adres zamieszkania i zameldowania, 
- data urodzenia. 
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2. Zakres danych osobowych wymienionych w ust. 1 jest maksymalnym katalogiem danych, które 
mogą być przetwarzane w związku z realizacją Umowy. Dane mogą być przekazywane przez 
Administratora w mniejszym zakresie bez uszczerbku dla postanowień niniejszej umowy.  

3. Procesor zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w 
celach związanych z realizacją Umowy i wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji 
tych celów. 

4. Na wniosek Administratora danych lub osoby, której dane dotyczą Procesor wskaże miejsca, w 
których przetwarza powierzone dane. 

§ 3 

Zasady przetwarzania danych osobowych 

1. Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy z najwyższą 
starannością zawodową w celu zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego i technicznego 
interesów Stron w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych. 

2. Przetwarzając dane osobowe Procesor zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszej 
Umowy oraz obowiązujących przepisów prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: Rozporządzeniem). 

3. Procesor zobowiązuje się do: 
a) stosowania środków technicznych í organizacyjnych zapewniających ochronę 

powierzonych danych, a w szczególności do zabezpieczenia danych przed ich 
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W 
tym celu Procesor zobowiązany jest zabezpieczyć przetwarzane dane osobowe poprzez 
stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w 
art. 32 Rozporządzenia, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych i ochronę praw 
osób, których dane dotyczą; 

b) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych; 
c) zapewnienia zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych przez osoby, 

które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy,  w 
szczególności poprzez zapewnienie by osoby te zobowiązały się do zachowania 
tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania 
tajemnicy – zarówno w trakcie zatrudnienia lub współpracy z Procesorem, jak i po ustaniu 
zatrudnienia lub współpracy; 

d) dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony danych osobowych przetwarzanych na 
podstawie niniejszego Porozumienia, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych 
osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych; 

e) niezwłocznego informowania Administratora o wszelkich zdarzeniach stanowiących 
naruszenie ochrony danych lub mogących stanowić potencjalne zagrożenie dla 
przetwarzanych danych lub ich ochrony. 

4. Procesor przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora. 
5. Podmiot przetwarzający, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga 

administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z 
obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej 
praw. 

6. Podmiot przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, 
pomaga administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 Rozporządzenia. 
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7. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem 
zależnie od decyzji administratora danych niezwłocznie usuwa lub zwraca mu wszelkie dane 
osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że szczególne przepisy prawa nakazują 
przechowywanie danych osobowych. 

8. Podmiot przetwarzający udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do 
wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszej umowie oraz umożliwia 
Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie 
audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich. 

9. Podmiot przetwarzający nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej 
szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Administratora danych.  
 

§ 4 

Odpowiedzialność Stron 

1. Administrator danych ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa w zakresie 
przetwarzania i ochrony danych osobowych według Rozporządzenia. 

2. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Procesora za przetwarzanie powierzonych danych 
niezgodnie z umową. 

3. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie dopełnił 
obowiązków, które nakłada niniejsza umowa, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem 
instrukcjami administratora lub wbrew tym instrukcjom. 

§ 5 

Zasady zachowania poufności 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i 
od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony 
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 
danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej 
zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność 
ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

 § 6 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 
i innych aktów prawnych. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
4. Niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych obowiązuje na czas trwania Umowy. 

 

Administrator       Procesor 
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Załącznik 5 do Umowy Ramowej 

 
 

Tychy, dnia ................. roku 
 
ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. przy ul. Towarowej 1, 43-100 Tychy  
NIP 646-000-90-23, 
WYKONAWCA:..........................................ul. ...................., ........................, NIP ....................  
 

ZAMÓWIENIE WYKONAWCZE NR ........z dnia................. 
 

zgodnie z Umową Ramową nr .................. z dnia ..................... (dalej „Umowa”) zamawia: 
 

Lp. 

Nazwa usługi  

Prawo jazdy kat. D dla osób posiadających 
prawo jazdy kat. B/ kat. C 

Ilość 
Cena jednostkowa  
netto/ brutto PLN 

Wartość  
netto/ brutto PLN 

(1) (2) (3) (4) (5) = (3)x(4) 

1 

Prawo jazdy kat. D dla osób posiadających 
prawo jazdy kat. B/ kat. C: 
(20 godzin wykładów + 60 godzin praktyki = 
80 godzin szkolenia) 

… kursów 

    

2 

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej wraz z 
egzaminem państwowym  
(140 godzin zajęć, w tym 8 godzin zajęć 
praktycznych i 2 godziny jazd na torze 
poślizgowym lub 1 godzina na symulatorze = 
140 godzin szkolenia), 

…. kursów 

    

3 Egzamin państwowy na prawo jazdy kat. D … egzaminów     

4 
Badania Lekarskie  
(dla prawa jazdy kat. D oraz kwalifikacji) - 
komplet 

…. kompletów 
badań 

    

5 
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO ZAMÓWIENIA WYKONAWCZEGO   

(suma wartości z kolumny 5 wierszy 1-4) 

 

1. Miejsce szkolenia .................................................................................................................................................. 
2. Warunki dodatkowe:.......................................................................................................................................... 
3. Osoba wyznaczona ze strony Zamawiającego do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia:............................. 

nr tel. ..........................., email ................................... 
4. Pozostałe warunki zgodnie z Umową Ramową. 

 
 
 

………………………………………………………………… 

 Podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego 

Kierownika Działu Logistyki Przewozów Pasażerskich 

 
 
 
WYKONAWCA: ……………………….……………………………………………………. 
  Data potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji 
       (należy odesłać zwrotnie pocztą elektroniczną) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
 

Tychy, dnia ................. roku 
 
ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. przy ul. Towarowej 1, 43-100 Tychy  
NIP 646-000-90-23, 
WYKONAWCA:..........................................ul. ...................., ........................, NIP ....................  
 

ZAMÓWIENIE WYKONAWCZE NR ........z dnia................. 
 

zgodnie z Umową Ramową nr .................. z dnia ..................... (dalej „Umowa”) zamawia: 
 

Lp. 

Nazwa usługi  

Prawo jazdy kat. D dla osób posiadających 
prawo jazdy kat. B/ kat. C 

Ilość 
Cena jednostkowa  
netto/ brutto PLN 

Wartość  
netto/ brutto PLN 

(1) (2) (3) (4) (5) = (3)x(4) 

1 

Prawo jazdy kat. D dla osób posiadających 
prawo jazdy kat. B/ kat. C: 
(20 godzin wykładów + 60 godzin praktyki = 
80 godzin szkolenia) 

… kursów 

    

2 

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej wraz z 
egzaminem państwowym  
(140 godzin zajęć, w tym 8 godzin zajęć 
praktycznych i 2 godziny jazd na torze 
poślizgowym lub 1 godzina na symulatorze = 
140 godzin szkolenia), 

…. kursów 

    

3 Egzamin państwowy na prawo jazdy kat. D … egzaminów     

4 
Badania Lekarskie  
(dla prawa jazdy kat. D oraz kwalifikacji) - 
komplet 

…. kompletów 
badań 

    

5 
ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO ZAMÓWIENIA WYKONAWCZEGO   

(suma wartości z kolumny 5 wierszy 1-4) 

 

5. Miejsce szkolenia .................................................................................................................................................. 
6. Warunki dodatkowe:.......................................................................................................................................... 
7. Osoba wyznaczona ze strony Zamawiającego do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia:............................. 

nr tel. ..........................., email ................................... 
8. Pozostałe warunki zgodnie z Umową Ramową. 

 
 
 

………………………………………………………………… 

 Podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego 

Kierownika Działu Logistyki Przewozów Pasażerskich 

 
 
 
WYKONAWCA: ……………………….……………………………………………………. 
  Data potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji 
       (należy odesłać zwrotnie pocztą elektroniczną) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

UMOWA Nr ___________________ 
POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH DO PRZETWARZANIA 

 
zawarta w dniu ____________________________________ w Tychach pomiędzy: 

 

Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.  

z siedzibą w Tychach przy ul. Towarowej 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod 
numerem KRS 0000076836, kapitał zakładowy w wysokości 41.334.500,00 zł, NIP 646-000-90-23,  

reprezentowaną przez: 

Miłosza Steca – Prezesa Zarządu,  

Łukasza Torbusa – Wiceprezesa Zarządu, 

zwaną w treści Umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem”,  

a 

_____________________________________________ 

 

zwanym w treści Umowy „Procesorem” lub „Podmiotem przetwarzającym”, 

 
 

§ 1 

Oświadczenia Stron 

1. Strony zawierają niniejszą umowę w związku z zawarciem Umowy z dnia __________________ 
nr ____________________ dotyczącej przeprowadzenia dla pracowników Administratora 
szkolenia prawa jazdy kat. D, kursu kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej wraz z niezbędnymi 
badaniami lekarskimi i psychologicznymi oraz udział pracowników w Egzaminach Państwowych 
po ukończeniu wymienionych kursów (zwanej dalej Umową), w związku z wykonywaniem której 
Administrator powierzać będzie Procesorowi do przetwarzania dane osobowe. 

2. Procesor oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych 
osobowych powierzonych przez Administratora danych, w zakresie i celu określonym Umową. 

 

§ 2 

Cel, zakres, miejsce przetwarzania powierzonych danych osobowych 

1. Administrator danych powierza Procesorowi przetwarzanie danych osobowych, których 
szczegółowy katalog jest następujący:  

b) dane osobowe pracowników Administratora, obejmujące poniższe rodzaje danych: 
- imię i nazwisko, 
- PESEL, 
- adres zamieszkania i zameldowania, 
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- data urodzenia. 
2. Zakres danych osobowych wymienionych w ust. 1 jest maksymalnym katalogiem danych, które 

mogą być przetwarzane w związku z realizacją Umowy. Dane mogą być przekazywane przez 
Administratora w mniejszym zakresie bez uszczerbku dla postanowień niniejszej umowy.  

3. Procesor zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w 
celach związanych z realizacją Umowy i wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji 
tych celów. 

4. Na wniosek Administratora danych lub osoby, której dane dotyczą Procesor wskaże miejsca, w 
których przetwarza powierzone dane. 

§ 3 

Zasady przetwarzania danych osobowych 

1. Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy z najwyższą 
starannością zawodową w celu zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego i technicznego 
interesów Stron w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych. 

2. Przetwarzając dane osobowe Procesor zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszej 
Umowy oraz obowiązujących przepisów prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: Rozporządzeniem). 

3. Procesor zobowiązuje się do: 
a) stosowania środków technicznych í organizacyjnych zapewniających ochronę 

powierzonych danych, a w szczególności do zabezpieczenia danych przed ich 
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W 
tym celu Procesor zobowiązany jest zabezpieczyć przetwarzane dane osobowe poprzez 
stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w 
art. 32 Rozporządzenia, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych i ochronę praw 
osób, których dane dotyczą; 

b) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych; 
c) zapewnienia zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych przez osoby, 

które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy,  w 
szczególności poprzez zapewnienie by osoby te zobowiązały się do zachowania 
tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania 
tajemnicy – zarówno w trakcie zatrudnienia lub współpracy z Procesorem, jak i po ustaniu 
zatrudnienia lub współpracy; 

d) dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony danych osobowych przetwarzanych na 
podstawie niniejszego Porozumienia, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych 
osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych; 

e) niezwłocznego informowania Administratora o wszelkich zdarzeniach stanowiących 
naruszenie ochrony danych lub mogących stanowić potencjalne zagrożenie dla 
przetwarzanych danych lub ich ochrony. 

4. Procesor przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora. 
5. Podmiot przetwarzający, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga 

administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z 
obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej 
praw. 

6. Podmiot przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, 
pomaga administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 Rozporządzenia. 



  

31 
 

7. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem 
zależnie od decyzji administratora danych niezwłocznie usuwa lub zwraca mu wszelkie dane 
osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że szczególne przepisy prawa nakazują 
przechowywanie danych osobowych. 

8. Podmiot przetwarzający udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do 
wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszej umowie oraz umożliwia 
Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie 
audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich. 

9. Podmiot przetwarzający nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej 
szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Administratora danych.  
 

§ 4 

Odpowiedzialność Stron 

1. Administrator danych ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa w zakresie 
przetwarzania i ochrony danych osobowych według Rozporządzenia. 

2. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Procesora za przetwarzanie powierzonych danych 
niezgodnie z umową. 

3. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie dopełnił 
obowiązków, które nakłada niniejsza umowa, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem 
instrukcjami administratora lub wbrew tym instrukcjom. 

§ 5 

Zasady zachowania poufności 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i 
od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony 
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 
danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej 
zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność 
ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

 § 6 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 
i innych aktów prawnych. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
4. Niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych obowiązuje na czas trwania Umowy. 

 

Administrator       Procesor 

 

 

 

 


