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   Wzór                                                                                              Załącznik nr 9A do SIWZ 

 

UMOWA  NR……….   

zawarta w dniu  ………… r. w  Murowie pomiędzy Gminą Murów  reprezentowaną przez 

Michała Golenia  - Wójta Gminy zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

………………………………………………………………………………………….. 

z  siedzibą w: …………………………………………………………………………. 

wpisanym do : ……………………………………………  

NIP………………;    REGON: ……………………… 

reprezentowanym przez……………………  

zwanym dalej ,,Wykonawcą „ 

 

  

§1 

                                                           Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych, wymienionych w  

    załączniku nr 1 do niniejszej umowy do przedszkola w Kup i do szkoły w Opolu, ich  

    odwożenie po zajęciach do miejsc zamieszkania , codziennie , za wyjątkiem dni wolnych   

      od zajęć szkolnych . 

2. Przed przystąpieniem do realizacji usługi, Wykonawca ustali rozkład jazdy dla 

poszczególnych kursów, mając na względzie jak najkrótszy czas przebywania dziecka w 

podróży, z uwzględnieniem założeń: 

a) dziecko  winno być dowiezione do szkoły  w takim czasie, aby możliwe było       

  rozpoczęcie przez niego zajęć lekcyjnych lub rewalidacyjno- wychowawczych zgodnie z     

  planem lekcji , 

    b)   szczegółowe godziny kursów Wykonawca ustali z rodzicami - opiekunami prawnymi ucznia,  

           w oparciu o tygodniowy plan lekcji  przewożonego ucznia. 

3. Harmonogram przewozów ucznia  ustalony zostanie,  w  dwóch tygodniach września 2019r. 

4.   Zamawiający zastrzega sobie zmianę liczby dzieci dowożonych na tej trasie. 

5.  W ramach usługi Wykonawca: 

a)   zapewni transport  dzieci niepełnosprawnych przystosowanym do tego celu       

          samochodem, wyposażonym w atestowany sprzęt zabezpieczający, 

    b)  funkcję opiekuna może sprawować wyłącznie osoba pełnoletnia, mająca zdolności do  

          czynności prawnych. Osoba pełniąca funkcję opiekuna będzie zobowiązana w  

          szczególności do: zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przewozu dzieci,   

          zapewnienie   bezpiecznego wsiadania do pojazdu oraz wysiadania z pojazdu dzieci 

          niepełnosprawnych doprowadzenia i przyprowadzenia z samochodu do szkoły, 

    c)   zapewni podstawową opiekę przewożonym dzieciom, osoby ją sprawujące powinny 

           posiadać  przygotowanie do wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjno-      

           opiekuńczych oraz   być przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy, ponadto  

           pracownicy sprawujący   opiekę będą wyposażeni w środek łączności- np. telefon  

          komórkowy. 

    d)  W trakcie realizacji usługi oraz w przypadku indywidualnych zmian zajęć szkolnych  

         Wykonawca zobowiązany będzie kontaktować się z Dyrektorami odpowiednich szkół i  

         przedszkola. W czasie trwania ferii, świąt lub innych wyznaczonych przez dyrekcje  

         placówek oświatowych jako wolne od zajęć przewozy nie będą się odbywały. Pojazdy  

         muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa. Z przewozów objętych zamówieniem  
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         mogą korzystać tylko dzieci wskazane przez Zamawiającego. 

e)  W przypadku awarii wyznaczonego samochodu Wykonawca podstawi w ciągu 

…….minut od powstania awarii  samochód spełniający właściwe wymagania techniczne 

w ruchu drogowym. W przypadku niemożności zrealizowania przewozu Wykonawca 

pokryje dodatkowo koszty przewozu wynikłe z wykonania usługi przez podmiot 

zastępczy wybrany przez Zamawiającego. Pojazdy Wykonawcy  muszą posiadać 

ubezpieczenia OC i NNW . Uczniów i dzieci  niepełnosprawne Wykonawca odbiera z 

domu i po zakończonych zajęciach dowozi do domu.  

6.   W przypadku czasowej niemożności świadczenia usług przewozowych w uzasadnionych 

      przypadkach Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zorganizowania zastępstwa 
       zapewniającego   równorzędny   poziom   usług.   Przez   ,,uzasadnione   przypadki"   
      strony  niniejszej umowy rozumieją np.: awarię techniczną pojazdu. 
 

                                                                          §2 

Termin realizacji 

Termin realizacji zamówienia ustala się: od 02 września 2019r. do 26 czerwca 2020r. we 

wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020 z wyłączeniem 

ferii szkolnych oraz innych dni wolnych od zajęć zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego, a także z wyłączeniem dni wg wskazań 

dyrektorów placówek oświatowych, do których uczęszczają dowożeni uczniowie. 

 

                                                                         §3 

Obowiązki Wykonawcy 

1.  Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot Umowy zgodnie z opisem zawartym w § 1 a  
     w   szczególności: 
   1)   Wykonawca zapewnia najwyższy poziom usług, sprawność techniczną pojazdów, a  
          także odpowiednie kwalifikacje zawodowe kierowców. Wykonawca oświadcza, że  
          pracownicy Wykonawcy posiadają przygotowanie do wykonywania podstawowych 
          czynności   pielęgnacyjno - opiekuńczych wobec dzieci w czasie ich przewozu. 
   2)    Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających z 

            wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń  wynikłych w czasie wykonywania usługi.    
      Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  
      prowadzonej działalności i posiadania mienia w zakresie przewozu osób na terenie kraju  
      (ubezpieczenie musi obejmować szkodę na osobie, szkody będące   następstwem śmierci,  
      uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia) na cały okres świadczenia usługi. 

 3)   Pracownicy skierowani do wykonywania prac, posiadają ważne badania lekarskie oraz  
        przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i ppoż. 

 4)    Wykonawca oświadcza, że posiada pojazdy samochodowe przystosowane do przewozu osób    
         niepełnosprawnych, wyposażone w specjalistyczny sprzęt atestowany ( podesty, pasy do  
         mocowania wózków itp.). 

 
2. Zamawiający na podstawie art.29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez  

Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie  
 realizacji zamówienia jeżeli, wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w 
sposób określony w art. 22§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy,  
 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę;   
osoby wykonujące czynności  kierowców oraz opiekunów na trasach dowozu dzieci. 

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania czy  
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 podstawą zatrudnienia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji umowy jest  
 umowa o pracę. 

1) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wyżej wymienionych osób powinno 

trwać nieprzerwalnie przez cały okres trwania umowy. 

2) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w 

wyznaczonym terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej  

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane  w ust.2 czynności w trakcie realizacji zamówienia. 

a)  oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  

      o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.  

      Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu  

      składającego oświadczenie datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte  

     wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę  

     wraz ze wskazaniem  liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz  

      podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub  

      podwykonawcy. 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub  

      podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie  

      realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy  

      lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym  zakres obowiązków, jeżeli  

      został sporządzony). Kopia umowy /umów powinna zostać zanonimizowana w  

     sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z  

     przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w  

     szczególności1  adresów, nr PESEL pracowników, wysokość wynagrodzenia). 

     Informacje takie jak data: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar  

      etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Imię i nazwisko pracownika nie  

      podlega anonimizacji. 

3) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia  

     na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ust. 2 czynności zamawiający  

     przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej  

     w wysokości określonej w § 5 ust 3 umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w  

     wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego  

     dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę , podwykonawcę  

     wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako  

     niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę  wymogu zatrudnienia na  

     podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane ust. 2 czynności.  

4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez  

    Wykonawcę , podwykonawcę , Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie  

     kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 

1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają 

anonimizacji . Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być 

zgodny z przepisami ustawy 

 

 

                                                                    §4 

Wynagrodzenie 

 

1. Zamawiający ustala  łączne wynagrodzenie w kwocie brutto: ……………………zł  
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     ( słownie złotych : ………………………………………………………………..). 

 2.  Na kwotę , o której mowa w ust. 1, składa się iloczyn  ceny brutto  za 1 dzień dowozu a    

      planowaną  ilością dni dowozu. 

 3. W trakcie realizacji umowy  cena za 1 dzień usługi wynosi: 

 Cena brutto- ………….zł 

       (słownie złotych: ……………………………) 

4. W związku z wprowadzeniem przez Zamawiającego obok ceny oferty kryterium oceny 

ofert :  

      czas podstawienia zamiennego sprawnego pojazdu, oferujemy podstawienie pojazdu w  

      ciągu ……… minut. 

5. W przypadku zmniejszenia liczby tras w trakcie umowy wynagrodzenie Wykonawcy  

zostanie zmniejszone o kwoty obliczone na podstawie stawek wynagrodzenia wskazanych        

w pkt. 3, proporcjonalnie do ilości niewykonanych kursów. 

6. Wykonawca będzie rozliczać dowóz w terminach miesięcznych, do 10 każdego miesiąca  

      za ubiegły miesiąc, w którym wykonano dowóz. 

7.  Podstawę do zapłaty stanowić będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura  

     VAT wraz ze sporządzoną przez Wykonawcę  Kartą Przewozu wykonania usługi  

      potwierdzoną  przez rodziców/ opiekunów prawnych lub dyrektora szkoły. Karta Przewozu  

      zawierać ma zestawienie wykonanych przewozów w danym miesiącu. 

8.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli obecności dzieci w szkole. 

9.  Należność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatna będzie przelewem na rachunek  

      bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w ciągu 14-tu dni po otrzymaniu faktury. 

10.   Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia realizacji  

      przelewu bankowego. 

                                                                         §5 

Kary umowne 

Strony uzgadniają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne: 

1. W przypadku nie podstawienia samochodu w terminach ustalonych w harmonogramie,  

     Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 500,00zł za  

     niezrealizowaną trasę.  
2. W przypadku niewykonania usługi przez kolejne trzy dni robocze oraz nie udostępnienia  
    zastępczego samochodu na ten czas, Zamawiający odstąpi od umowy ze skutkiem  
    natychmiastowym i ma prawo dochodzenia kary umownej w wysokości 1.000,00zł za  
    każdy dzień wynajmu zastępczego środka transportu. 
3. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na  
    podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 3 ust.2 czynności w  
    wysokości 0,02% miesięcznego wynagrodzenia brutto , za każdy dzień przekroczenia  
    wyznaczonego przez zamawiającego terminu na złożenie żądanych przez Zamawiającego  
    dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę  
    powyższego wymogu. 
4. W przypadku gdy przewidziane kary nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający 
    zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach  
    ogólnych. 
5. Zamawiający jest upoważniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego  
    Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
 
                                                                      §6 

Podwykonawcy 
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1. Wykonawca może przedmiot zamówienia wykonać przy udziale podwykonawców. 

2. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców. Wskazanie niniejszego 

nastąpi w formularzu oferty-( załącznik nr 1 do SIWZ) . 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 ust.1 Pzp , w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca 

jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub 

Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo , przez którą należy rozumieć 

umowę w formie pisemnej  o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy lub usługi 

stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez 

Zamawiającego Wykonawcą a innym ( Podwykonawcą).  

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.  

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia może: 

1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w 

ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom, 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa , niż przedstawiony w złożonej ofercie, 

3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w złożonej ofercie, 

4) zrezygnować z podwykonawstwa. 

7. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać zapisy określające: 

• zakres usługi  powierzonych podwykonawcy do wykonania, 

• kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, 

• dopuszczalne zmiany umowy z podwykonawcą, przy czym zmiany te nie mogą 

wykraczać poza zakres zmian przewidzianych przez Zamawiającego w SIWZ, 

• termin realizacji, 

• wynagrodzenie za wykonanie usługi. 

• termin zapłaty wynagrodzenia. 

8. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcy wymaga uprzedniej 

akceptacji przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo. 

9. Po akceptacji przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo, Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu umowę zawartą z Podwykonawcą tożsamą z uprzednio 

zaakceptowanym projektem umowy przez Zamawiającego. 

10. Zamawiający informuje, iż nie wskazuje kluczowych części zamówienia, których dotyczy 

obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę. 
 

                                                                   §7 

Zmiany umowy 

 

1.Zmiana istotnych postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 

której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. 

2. Zmiana może obejmować: 

Strony dopuszczają dokonywanie zmian treści umowy, w następujących okolicznościach: 1) 

dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Stron umowy, 

2) zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę, 
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3) zmiany umowy, o których mowa w pkt 1 muszą być dokonywane z zachowaniem 

przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Pzp, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w 

części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ z 

uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp.  

3.  Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć:  

1) wprowadzenia zmian, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp,  

2) wystąpienia siły wyższej; 

 3) wystąpienia wyjątkowych okoliczności, niezależnych od Stron niniejszej umowy, 

których nie mogły one przewidzieć w chwili zawierania umowy, wpływające na realizację 

umowy; 

 4) zmiany przepisów prawnych mających wpływ na przebieg realizacji umowy, a w 

szczególności zmiany przepisów podatkowych, przepisów oświatowych lub przepisów 

dotyczących transportu/przewozu osób; 

 5) zmiany  godzin przyjazdu i odjazdu ze szkoły/przedszkola w przypadku zmian w 

organizacji pracy jednostek oświatowych, zmian w planie lekcji lub zmian w liczbie 

przewożonych dzieci, lub zmian w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych; 

 6) wystąpienia utrudnień w ruchu z powodu robót drogowych, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

 7) wystąpienia warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych 

uniemożliwiają wykonanie usługi zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

lub umową; 

 8) zmian, gdy są one korzystne dla Zamawiającego np. skrócenie trasy przejazdu dające 

taki sam efekt dowiezienia dzieci do szkół i odwiezienia ich ze szkół;  

9) zmiany dotyczącej poprawy jakości świadczonej usługi pod warunkiem zachowania 

dotychczasowego wynagrodzenia; 

 10) zmian z powodu przyczyn wynikających ze zmiany stosunków społeczno-

gospodarczych lub gdy z innych powodów wystąpi konieczność zmiany terminu, zakresu, 

bądź innych zapisów, bez zmiany których realizacja umowy będzie utrudniona, niemożliwa 

lub narazi Zamawiającego na szkodę;  

11) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował 

Zamawiający; jeżeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany 

inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż  podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

 12) zmiany podatku VAT w wyniku zmiany przepisów prawa, w takiej sytuacji do 

rozliczenia przyjęta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowiązujących 

przepisów. Jeżeli wzrost stawki VAT nastąpi po wymaganym terminie realizacji, a 

wykonawca w wyniku zawinionego opóźnienia zobowiązany będzie naliczyć wyższą 

stawkę VAT koszty wzrostu wartości umowy obciążają Wykonawcę;  

13) zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) 

ustawy pzp, a tym samym zmiana terminu, wysokości wynagrodzenia lub innych istotnych 

postanowień umowy, które będą musiały być zmienione/dostosowane do wprowadzanej 

zmiany na podstawie ww. przepisów ustawy pzp; 

 14) wystąpienia innych okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy;  

15) stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmiany wysokości 

wynagrodzenia określonego w umowie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania umowy przez Wykonawcę, w następujących przypadkach:  

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,  

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
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godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

 c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

4. W przypadku zmiany o których mowa w  pkt. 3 ppkt 4) w zakresie mającym wpływ na  

     realizację przedmiotu zamówienia – odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do  

    obowiązującego stanu prawnego. 

5. Zmiany o których mowa w pkt. 3 ppkt 15) mogą zostać wprowadzone na zasadach  

     określonych w projekcie umowy , stanowiącym załącznik nr 10 i nr 10Ado SIWZ. 

6. Zmiany mogą być zainicjowane tylko poprzez złożenie pisemnego wniosku. Wniosek  

     powinien zawierać  

1) opis zmiany, 

2) uzasadnienie zmiany, 

3) ewentualny czas wykonania zmiany lub wpływ zmiany na termin zakończenia umowy; 

7. Dokonanie zmian wymaga podpisania aneksu do umowy. 

8. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno- organizacyjną umowy ( np. 

zmiana nr rachunku bankowego ); 

2) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron 

umowy- wynikających ze zmiany stanu faktycznego labo prawnego; 

 

 

                                                                        §8 

Postanowienia końcowe 

 

1.  Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu  

     wypowiedzenia, liczonym na koniec miesiąca kalendarzowego. 

2. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, Zamawiający bez    

    ujemnych dla siebie skutków prawnych – niezależnie od prawa do naliczenia kar  

    umownych, może ją rozwiązać w każdej chwili bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

3. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia winno nastąpić w formie pisemnej z podaniem      

     przyczyn. 

4. W przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy w trybie określonym w ust. 1 i 2,  

    Wykonawcy nie należy się żadne odszkodowanie.  

5  Wszelkie zmiany do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej                  

    i zgody obu stron pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

 

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących  

     przypadkach: 

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy lub przerwał i jej nie wznowił, 

mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 3 dni, 

2) w razie wystąpienia 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 1 miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach, 

3) ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź nakazu 

wydania  majątku Wykonawcy, 
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4) wygaśnięcie licencji lub zezwolenia uprawniającego do wykonywania transportu 

drogowego. 

2.  Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1) Zamawiający nie reguluje na bieżąco zapłaty faktury i mimo wezwania Wykonawcy 

zwleka z zapłatą dłużej niż 1 miesiąc licząc od terminu zapłaty ustalonego w umowie, 

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich 

obowiązków wynikających z umowy (np. płatności). 

3.  Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 10 
 

Do wzajemnych kontaktów przy realizacji przedmiotu umowy wyznacza się ze strony 

Zamawiającego: …………………….. 

ze strony Wykonawcy……………….. 

 
 

                                                   §11 

1. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie     
      odpowiednie przepisy Ustawy Prawo Przewozowe  i  Kodeksu Cywilnego. 
2. Spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy po wyczerpaniu  
      postępowania polubownego będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca realizacji umowy. 
3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla     
     Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
 
 
 
 WYKONAWCA                                                                                                    ZAMAWIAJĄCY 
 
 

 

 

 


