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UMOWA nr BI-I.041.10.4.2021/POPT 

w sprawie realizacji zamówienia: „Usługa mycia i sprzątania samochodu marki 

Volkswagen Sharan o numerze rejestracyjny nr WI187HP, wynajętego na 

potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich                                   

w województwie podkarpackim” 

 

zawarta w dniu …………………….. w Rzeszowie pomiędzy: 

 

Województwem Podkarpackim – Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 

Rzeszów, reprezentowanym przez Lesława Majkuta – Sekretarza Województwa 

Podkarpackiego – Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego, działającego 

na podstawie pełnomocnictwa nr OR-II.087.288.2018 z dnia 31 lipca 2018 r. 

zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a 

  

  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

zwanych łącznie w dalszej części niniejszej umowy Stronami. 

 

 Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z  późn. zm.), na 

podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 cytowanej ustawy. 

 

  
§ 1 

 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje zamówienie na świadczenie usług mycia 

i sprzątania samochodu marki Volkswagen Sharan o numerze rejestracyjnym 

WI187HP, wynajętego na potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych w województwie 

podkarpackim. 

 

§ 2 

 

1. W skład usług o której mowa w § 1 wchodzą następujące czynności: 



 

Strona 2 z 8 

BI-I.041.10.4.2021.AJ 

─ nałożenie chemii wstępnej (rozpuszczającej brud z karoserii), 

─ spłukanie i nałożenie środka myjącego (szampon, aktywna piana itp.), 

─ szczotkowanie i spłukanie, 

─ mycie dywaników gumowych, 

─ nałożenie wosku 

─ osuszenie karoserii i lusterek, 

─ wytarcie progów drzwi oraz bagażnika,  

─ odkurzanie, 

─ mycie szyb od środka oraz z zewnątrz, 

─ czyszczenie oraz konserwacja deski rozdzielczej oraz tworzyw 

sztucznych użytych do wykończenia wnętrza samochodu  

 

2. Usługa mycia i sprzątania samochodu będzie wykonywana w zależności od 

potrzeb Zamawiającego, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia usługi mycia i sprzątania 

samochodu, o którym mowa w § 1 w terminie nie dłuższym niż pół godziny od 

momentu podstawienia samochodu przez pracownika Zamawiającego. 

4. Usługi będą świadczone od poniedziałku do soboty w godzinach pracy 

Wykonawcy. 

5. Usługi będą świadczone w okresie od 26 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia               

2021 r. 

 

§ 3 

 

1. Samochód o którym mowa w § 1 do myjni będą dostarczać pracownicy 

Zamawiającego posiadający upoważnienia do kierowania pojazdem 

wymienieni w załączniku nr 2 do umowy. 

2. Po wykonaniu usługi pracownik o którym mowa w ust. 1 potwierdzi 

własnoręcznym podpisem prawidłowe wykonanie usługi na miesięcznym 

zestawieniu wykonanych usług stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.  

3. W przypadku stwierdzenia uwag co do jakości wykonania danej usługi, 

pracownik o którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest do wpisania uwag na 

miesięcznym zestawieniu wykonanych usług stanowiącym załącznik nr 1 do 

umowy. 

4.  W czasie realizacji usługi Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zgodną                         

z umową realizację zamówienia oraz ewentualne szkody powstałe w trakcie 

wykonywania usługi. 

§ 4 

 

1. Całkowity koszt wykonania jednej usługi w wysokości ….. zł brutto                           

(słownie: ………………….) obowiązuje przez cały okres obowiązywania 

umowy i nie będzie  podlegał waloryzacji. 
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2. Łączna kwota brutto jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 

zamówienia nie przekroczy ……………zł, słownie: ( ……….) 

3. Wynagrodzenie za wykonane usługi będzie płatne miesięcznie na podstawie 

faktury VAT. Faktura będzie obejmować usługi wykonane w miesiącu 

poprzedzającym jej wystawienie za wyjątkiem faktury za usługi wykonane                        

w grudniu, która zostanie wystawiona do 27 grudnia każdego roku 

obowiązywania umowy. 

4. Wraz z każdą fakturą Zamawiający otrzyma miesięczne zestawienie 

wykonanych usług, zawierające datę wykonania usługi, podpis pracownika 

myjni wykonującego usługę oraz podpis pracownika Zamawiającego 

potwierdzającego wykonanie usługi, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 

umowy. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane                  

z wykonaniem przedmiotu zamówienia w danym miesiącu. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 będzie płatne przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni, licząc od dnia przedłożenia prawidłowo 

wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę. 

7. dane do faktury:      Nabywca:  

Województwo Podkarpackie 

al. Łukasza Cieplińskiego 4  

NIP 813-33-15-014 

Odbiorca:  

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego  

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów 

  

8. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy współfinansowane jest przez Unię Europejską ze 

środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc 

Techniczna na lata 2014 – 2020 – Projekt: „Punkty Informacyjne Funduszy 

Europejskich”. Numer Umowy DIP/BDG – II/POPT/53/14 z dnia 11.04.2014 r. 

10. Źródło finansowania: Dział, Rozdział 750, 75095 § 4308, 4309. 
 

§ 5 

 

1. Strony wzajemnie powierzają sobie przetwarzanie podstawowych danych 

osobowych (takich jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane dot. stanowiska 

i zakresu kompetencji) osób uczestniczących w realizacji umowy, dla celów jej 

realizacji i bieżących kontaktów przy wykonywaniu Umowy, na czas jej 

obowiązywania. Strona mająca dostęp do danych ma obowiązki związane 

z powierzeniem przetwarzania danych: 

1) będzie przetwarzać te dane osobowe zgodnie z niniejszą umową i innymi 

pisemnymi instrukcjami strony przekazującej dane osobowe, wyłącznie 

na udokumentowane polecenie Strony przekazującej, tylko w takim zakresie, 



 

Strona 4 z 8 

BI-I.041.10.4.2021.AJ 

w jakim jest to niezbędne do realizacji Umowy, chyba że obowiązek taki nakłada na 

tę Stronę przepis prawa; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania 

Strona Przetwarzająca informuje Stronę Przekazującą o tym obowiązku prawnym, 

o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes 

publiczny; 

2) zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych 

zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu 

ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy; 

3) oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi 

i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, w tym podejmuje wszelkie środki 

wymagane na mocy art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”; 

4) w przypadku, gdy Strona przekazująca wyrazi zgodę na dalsze powierzenie przez 

Stronę przetwarzającą przetwarzania danych osobowych w imieniu Strony 

przekazującej w celu świadczenia dostaw/usług zgodnie z postanowieniami 

niniejszej Umowy, Strona przetwarzająca zapewni, że każdy podwykonawca 

zostanie zobowiązany do ochrony danych co najmniej na poziomie określonym w 

niniejszej Umowie. Pełna odpowiedzialność za wywiązanie się ze spoczywających 

na podwykonawcy obowiązkach spoczywa na Stronie przetwarzającej; 

5) biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Stronie 

przekazującej poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się 

z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie 

wykonywania jej praw; 

6) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne jej informacje, pomaga 

Stronie przekazującej wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO; 

7) po zakończeniu powierzenia przetwarzania, zależnie od decyzji Strony 

przekazującej, usuwa lub zwraca jej wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie 

ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego 

nakazują przechowywanie danych osobowych; 

8) udostępnia Stronie przekazującej wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków administratora oraz umożliwia Stronie przekazującej lub 

upoważnionemu audytorowi przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, 

i przyczynia się do nich. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym odrębnej Umowy 

o powierzenie przetwarzania danych osobowych jeżeli tego zażąda Zamawiający. 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zostanie przygotowana przez 

Zamawiającego i podpisana niezwłocznie po zgłoszeniu przez Zamawiającego 

potrzeby zawarcia takiej umowy. 
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§ 6 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy winny być dokonywane w formie pisemnej, 
pod rygorem nieważności. 

2. Strony umowy zobowiązują się do wykonywania postanowień niniejszej umowy 
należycie, a ewentualne drobne spory załatwiać polubownie.  

3. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający                            
i Wykonawca będą posiłkować się postanowieniami oferty Wykonawcy.                           
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.  

4. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wszystkie zawiadomienia, wezwania, 
oświadczenia woli wiedzy oraz inna korespondencja, będą dokonywane                            
w formie pisemnej oraz będą traktowane jako prawidłowo dostarczone                                
w przypadku doręczenia osobistego lub wysłania listem poleconym albo 
kurierem na adres Stron wskazany w komparycji umowy. 

5. Korespondencja przekazana lub doręczona osobiście będzie uważana za 
przekazaną lub doręczoną w dniu doręczenia. Korespondencja wysłana listem 
poleconym lub kurierem będzie uznana za przekazaną lub doręczoną w trzecim 
dniu roboczym po dniu nadania, chyba że zostanie wykazane, że została 
otrzymana później, w którym to przypadku będzie uważana za przekazaną lub 
doręczoną w chwili jej otrzymania. Korespondencja przekazana przez stronę 
drogą elektroniczną będzie uważana za doręczoną z chwilą potwierdzenia jej 
otrzymania przez drugą stronę, nie później jednak niż w następnym dniu 
roboczym.  

6. Wszelkie wynikłe z niniejszej umowy spory rozstrzygane będą przed sądem 
powszechnym właściwym miejscowo dla Zamawiającego. 

7. Umowa obowiązuje Strony od dnia jej podpisania. 
8. Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy są albo staną się nieważne albo 

nieskuteczne, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień 
Umowy. Zamiast nieważnych albo nieskutecznych postanowień obowiązywać 
będą inne wprowadzone w drodze aneksu postanowienia umowne, które                          
w sposób możliwie bliski oraz zgodny z przepisami prawa                                                                  
i postanowieniami  niniejszej umowy  odpowiadać będą temu, co Strony ustaliły, 
pod warunkiem, że całość Umowy bez nieważnych albo nieskutecznych 
postanowień zachowa  rozsądną treść. 

9. Załączniki stanowią integralną część umowy. 
10. Umowa została sporządzona i podpisana w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 

 

 

 

Załączniki: 

1.  Miesięczne zestawienie wykonanych usług mycia i sprzątania samochodu marki    

Volkswagen Sharan o numerze rejestracyjnym WI187HP wynajętego na potrzeby 

Sieci Punktów Informacyjnych w województwie podkarpackim. 
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2. Lista pracowników Zamawiającego upoważnionych do kierowania samochodem 

marki Volkswagen Sharan o numerze rejestracyjnym WI187HP, którzy będą 

przekazywać samochód Wykonawcy do wykonania usługi. 

  

 

 Zamawiający                                                Wykonawca 
   
 



 

Strona 7 z 8 

BI-I.041.10.4.2021.AJ 

Załącznik nr 1 do umowy nr BI-I.041…………. 

 

 

Miesięczne zestawienie wykonanych usług mycia i sprzątania samochodu 

marki Volkswagen Sharan o numerze rejestracyjnym WI187HP wynajętego na 

potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych w województwie podkarpackim  

w …………..…………….. 2021 r. 

 

 

Lp 

Data 

wykonania 

usługi 

Podpis 

pracownika 

myjni 

Pracownik potwierdzający 

wykonanie usługi Uwagi 

Imię i 

nazwisko 
Podpis 

 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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Załącznik nr 2 do umowy nr BI-I.041.4.3.2019/POPT 

 

Lista pracowników Zamawiającego upoważnionych do kierowania samochodem 

marki Volkswagen Sharan o numerze rejestracyjnym WI187HP, którzy będą 

przekazywać samochód Wykonawcy do wykonania usługi 

 

1. Szymon Skublicki – koordynator Biura informacji o Funduszach Europejskich 

2. Dariusz Busz – Biuro informacji o Funduszach Europejskich 

3. Damian Pałys -  Biuro informacji o Funduszach Europejskich 

4. Arkadiusz Turczyński - Biuro informacji o Funduszach Europejskich 

5. Angelika Kisiel -  Biuro informacji o Funduszach Europejskich 

6. Katarzyna Piekarz - Biuro informacji o Funduszach Europejskich 

7. Anna Sabat - Biuro informacji o Funduszach Europejskich 


