
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 2 KS/ZP/39/2020 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi obejmujące: 

1) przyjmowanie Wpłaty Zamkniętej za pokwitowaniem na dowodzie wpłaty w punktach wskazanych 

przez Zamawiającego w oparciu o harmonogram lub o otrzymane od Zamawiającego zlecenia 

oraz przekazanie równowartości ostatecznie ustalonej kwoty na rachunek bankowy 

Zamawiającego; 

2) wymianę kaset skarbca automatu biletowego, polegająca na przygotowywaniu  

Wpłaty Zamkniętej oraz Wypłaty Zamkniętej, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą oraz 

wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym oraz Załącznikach stanowiących integralną 

część niniejszej Umowy. 

2. Pakiety mogą być wydane wyłącznie inkasentowi wymienionemu w wykazie, po każdorazowym 

uprzednim sprawdzeniu upoważnienia i tożsamości osoby zgłaszającej się po odbiór gotówki. 

Wykonawca po podpisaniu Umowy nie później niż w terminie do 3 dni dostarczy Zamawiającemu 

wykaz inkasentów upoważnionych do odbioru pakietów z poszczególnych kas Zamawiającego. 

Zmiana inkasentów każdorazowo wymagać będzie uprzedniego pisemnego (pod rygorem 

nieważności) powiadomienia Zamawiającego. 

3. Wpłata Zamknięta przyjmowana będzie w punktach Zamawiającego raz dziennie przez 7 dni  

w tygodniu w stałych godzinach zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem.  

4. Transport wartości pieniężnych będzie wykonywany w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

5. Przeliczanie Wpłaty Zamkniętej odbywać się będzie komisyjnie w punktach zliczania gotówki. 

Zasady przeliczania oraz skład komisji zostanie określony na etapie zawierania umowy.    

6. Przekazanie równowartości przyjętej i przeliczonej Wpłaty Zamkniętej na rachunek 

Zamawiającego nastąpi w formie wpłaty wewnętrznym poleceniem przelewu obciążając rachunek 

Zamawiającego i uznając rachunek Wykonawcy kwotą wynikającą z przyjętej i przeliczonej Wpłaty 

Zamkniętej najpóźniej następnego dnia roboczego po przyjęciu jej od Zamawiającego. Wykaz 

rachunków bankowych Zamawiającego zostanie przekazany na etapie zawierania umowy. 

7.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu prowadzonej działalności, a w przypadku 

powstania szkody, tj. utraty pakietu z gotówką, gwarantuje jej zwrot w wysokości kwoty 

zadeklarowanej każdorazowo na dowodzie wpłat.  

8. Wartość umowy strony określają na kwotę ………………. zł brutto, słownie: …………..  wartość 

netto ……… zł, podatek VAT  …………% o wartości ……………. zł. 

9. Wartość miesięczna umowy wynosi ……………….. zł brutto, słownie: …………………… wartość 

netto …………….. zł, podatek VAT ….. % o wartości ………….. zł .  

10. Płatność zostanie dokonana na podstawie faktury VAT, w terminie 21 dni od dnia prawidłowego 

wystawienia faktury przez Wykonawcę, przy czym faktura będzie wysyłana listem poleconym 

Zamawiającemu nie później niż 5 dni od dnia jej wystawienia na adres korespondencyjny:  

Koleje Śląskie Sp. z o. o., ul. Raciborska 58, 40-074 Katowice. Faktura powinna być wystawiona 

na Koleje Śląskie Sp. z o.o., ul. Raciborska, 40-074 Katowice, NIP 9542699716. 



 
 
11. Za świadczone usługi objęte niniejszą umową Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT 

nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży usług  

i prześle oryginał faktury listem poleconym na adres siedziby Zamawiającego.  

12. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy                       

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. Postanowienia o karach umownych nie mają w tym 

wypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania. 

13. Umowa zawarta zostanie nie wcześniej niż od dnia  1 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. 

14. Strony przewidują, iż wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne.  

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) na wypadek odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy – w wysokości 10% wartości umowy brutto w całym okresie jej obowiązywania; 

b) na wypadek opóźnienia w realizacji któregokolwiek z obowiązków umownych w wysokości 5% 

miesięcznej wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia. 

Na wypadek, gdyby kary umowne nie pokrywały wartości szkody, Zamawiający uprawniony 

będzie do dochodzenia jej naprawienia na zasadach ogólnych.  

15. Wszelkie informacje w formie papierowej, elektronicznej oraz ustnej uzyskane w związku  

z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy, a dotyczące jej realizacji lub Stron umowy mogą być 

wykorzystane przez Strony jedynie i wyłącznie dla celów Umowy i nie będą rozpowszechniane, 

rozprowadzane lub ujawniane przez Strony w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie osobom 

trzecim dla innych celów niż cele zgodne z Umową, bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem 

nieważności) zgody drugiej Strony. 

16. Zakaz, o którym mowa w ust. 15, nie dotyczy sytuacji określonych bezwzględnie obowiązującymi 

przepisami prawa; w takiej jednak sytuacji Strona wezwana do ujawnienia informacji ma 

obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony. 

17. Strony zobowiązują się podjąć działania niezbędne dla zapewnienia ochrony informacji o których 

mowa w ust. 15 oraz oświadczają, że dysponują odpowiednimi procedurami i środkami 

technicznymi dla zapewnienia takiej ochrony, w szczególności zobowiązuje się do dołożenia 

wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane przez Strony do 

odbioru, przekazywania oraz przechowywania informacji gwarantowały zabezpieczenie informacji 

przed dostępem podmiotów trzecich nie upoważnionych do zapoznania się z nimi. 

18. Zobowiązania, o których mowa w ust. 15, obowiązują Strony również po rozwiązaniu lub 

wygaśnięciu Umowy. 

19. Strona, która poniosła szkodę na skutek naruszenia przez drugą stronę klauzuli poufności, 

określonej w ust. 15, jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

20. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia 

zmian do zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 



 
 
21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu umowy pod względem zarówno 

finansowym, jak i rzeczowym bez powstawania jakichkolwiek roszczeń finansowych   

ze strony Wykonawcy. 

22. Zmiany umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.   

23. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.  

24. Wykonawca nie może bez wyraźnej uprzedniej zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności dokonać przelewu praw, obowiązków i wierzytelności wynikających  

z niniejszej umowy.  

25. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy strony oddają  

pod rozstrzygnięcie właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego Sądowi Powszechnemu.  

26. Osobą odpowiedzialną do koordynowania realizacji niniejszej umowy z ramienia Wykonawcy jest: 

……………………………………….(imię/nazwisko, nr telefonu, e-mail) 

27. Osobą odpowiedzialną do koordynowania realizacji niniejszej umowy z ramienia Zamawiającego 

jest: ……………………………….(imię/nazwisko, nr telefonu, e-mail) 

28. Zamawiający oświadcza, że wartość Wpłaty Zamkniętej jednorazowo przyjmowanej z punktów 

kasowych nie będzie przekraczała 50.000,00 PLN 

29. Zamawiający oświadcza, że wartość wpłaty zamkniętej jednorazowo przyjmowanej z Automatu 

biletowego nie będzie przekraczała 15.000,00 PLN. 

30. Zamawiający oświadcza, że wartość wypłaty zamkniętej jednorazowo przygotowanej dla 

Automatu biletowego nie będzie przekraczała 500,00 PLN.  

31. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu prowadzonej działalności. W przypadku utraty  

Wpłaty Zamkniętej przyjętej z automatu biletowego Zamawiającego Wykonawca gwarantuje jej 

zwrot do wysokości określonej w raporcie generowanym przez system komputerowy 

Zamawiającego, nie wyższej jednak niż wskazana w ust. 29 liczonej dla każdej kasety osobno. 

32. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną od chwili otwarcia automatu biletowego do chwili 

dokonania przelewu na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego w wysokości równowartości 

przeliczonej Wpłaty Zamkniętej. 

33. W przypadku powstania szkód wynikających z nieprzestrzegania instrukcji obsługi automatu 

biletowego, Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami naprawy urządzenia po przeprowadzeniu 

ekspertyzy autoryzowanego serwisu, która zostanie dostarczona w formie pisemnej do 

Wykonawcy. 

34. Zapisy dot. ochrony danych osobowych: 

1. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 

Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO,  

w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących kontrahenta oraz 

osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu, koordynatorów 

i/lub osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy. 



 
 

2. Zamawiający oświadcza, że powołał inspektora ochrony danych, o którym mowa w art. 

37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych 

www.kolejeslaskie.com/kontakt/     

3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Zamawiającego 

na podstawie  art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania 

zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją niniejszej Umowy w 

kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer 

służbowego telefonu, służbowy adres email. 

4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom 

trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej 

Umowy bądź obowiązek przekazania danych będzie wynikał z przepisów obowiązującego 

prawa. 

5. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, 

ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 10 lat od 

końca roku kalendarzowego, w którym niniejsza Umowa została wykonana, chyba że 

niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania z uwagi na obowiązki Zamawiającego 

uregulowane w przepisach prawa zamówień publicznych lub obowiązki archiwizacyjne, 

statystyczne, dochodzenie roszczeń itp. 

7. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora 

danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do 

zgłoszenia żądania w zakresie przenoszenia danych. 

8. Osobom, o których mowa w ust. 1,  w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych 

przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia 

niniejszej Umowy, odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i 

realizacji Umowy. Wniesienie żądania usunięcia przetwarzanych danych osobowych w 

trakcie realizacji niniejszej umowy może skutkować (według wyboru Zamawiającego) 

rozwiązaniem niniejszej Umowy z winy Wykonawcy.  Wniesienie przez wyżej opisaną 

osobę fizyczną żądania jak w zdaniu drugim skutkuje obowiązkiem Wykonawcy 

niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce. Szczegółowe prawa i obowiązki osób 

fizycznych, których dane osobowe Zamawiający przetwarza w celu realizacji niniejszej 

umowy, uregulowane są w polityce bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, która 

jest dostępna na stronie internetowej www.kolejeslaskie.com. 

10. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, Zamawiający nie będzie 

podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania 

w rozumieniu RODO.  

11. Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne niepodpisujące niniejszej 

Umowy, a o których mowa w ust. 6, o treści niniejszego paragrafu. 

http://www.kolejeslaskie.com/kontakt/
http://www.kolejeslaskie.com/


 
 
35. Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 6 

ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 

2013 r. (tj. z dnia 22 maja 2020 r.: Dz.U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.). 


