
 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

UMOWA / projekt/ 
 

zawarta w dniu ………….. 2019 r. w Drzewicy pomiędzy: 
 

1. Gminą i Miastem Drzewica 
NIP:  768-176-61-60, REGON: 670224108;  ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica,    
reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy Janusza Reszelewskiego, przy 
kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta w Drzewicy Ireny Jóźwickiej, 
zwaną w tekście umowy „Zamawiającym”, 

a 
2.  

……………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
z siedzibą w…………….......................................................... zarejestrowana/y w 
(wpisanym/do)……………………………………………….. prowadzonego przez  ……… 
……..……………………..pod numerem……………………………………. 
NIP.................................., REGON............................, reprezentowana przez …………………. 
zwanym w tekście “Wykonawcą”. 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 
o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego”, przeprowadzonym zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych strony zgodnie postanawiają: 
 

 

§ 1  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację usługi polegającej 

na dowozie dzieci i uczniów do szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i oddziałów 

gimnazjalnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

i Miasto Drzewica, a także ich odwozie do domów w okresie trwania roku 

szkolnego 2018/2019, w terminie od dnia 2 stycznia 2019 r. do dnia 21 czerwca 2019 roku 

codziennie w dni nauki szkolnej w ramach komunikacji regularnej lub regularnej specjalnej 

w oparciu o sprzedaż ulgowych biletów miesięcznych. 

2. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z harmonogramem 

ustalonym na dzień odpracowywany. 

3. Przejazdy odbywać się będą pojazdami o odpowiedniej liczbie miejsc linią 

ogólnodostępną gwarantującą pierwszeństwo przejazdu opiekunów uczniów i wychowanków 

zamawiającego, którzy posiadają bilety miesięczne, w dni nauki szkolnej. 

4. Wykonawca zapewni w autobusie miejsca siedzące dla wszystkich uczniów oraz jedno miejsce 

bezpłatnie dla opiekuna podczas wykonywanych przewozów.  

5. W przypadku uczniów korzystających z dowozu w jedną stronę – do szkoły lub ze szkoły do 

miejsca zamieszkania, ceny biletów miesięcznych zmniejszone będą o 50%.  

6. W miesiącu, w którym planowane są ferie zimowe ceny biletów miesięcznych zmniejszone 

będą o 50%. Zniżka obejmuje jeden miesiąc w przypadku ustalenia ferii na przełomie dwóch 

miesięcy. 

7. Wykonawca dostosuje świadczenie usług do planu zajęć lekcyjnych, a także wszystkich zmian 

w czasie roku szkolnego. Szczegółowe rozkłady jazdy ustalą dyrektorzy szkół wraz 

z Wykonawcą. 

8 .  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu dzieci, ilości przewozów w 

tygodniu, terminów ich wykonywania oraz liczby dzieci ze względu na okoliczności, których 

strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych potrzebami 

Zamawiającego wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia uczniom dowozu do 

szkoły. 

 



 

 

§ 2  
 

1. Usługi objęte niniejszą umową są świadczone środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na 

terytorium RP (z ważnym badaniem technicznym), oraz wykonywane przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia do ich świadczenia. 

2. Kierowcy autobusów posiadają stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć pojazdy i pasażerów od wszelkich szkód 

powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dzieciom bezpiecznych przewozów. 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez dzieci podczas 

przewozów. 

6. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przewożonych dzieci. 

7. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek 

typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała lub śmierć czy szkoda materialna 

spowodowana działalnością przewoźnika 

8. Zamawiający ma prawo do kontroli osób oraz pojazdów realizujących zamówienie (np. 

czystość auta, ogólny stan techniczny), a także zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w 

każdej chwili kontroli stanu technicznego pojazdu oraz stanu trzeźwości kierowcy przez 

odpowiednio powołane do tego celu służby (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego). 

 
 

§ 3  

Obowiązki wykonawcy: 

1) Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z warunkami określonymi 

w umowie. 

2) Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia pojazdu sprawnego technicznie, ubezpieczonego, 

w godzinach i miejscach wyznaczonych. 

3) W przypadku wystąpienia awarii autobusu przewożącego dzieci Wykonawca jest zobowiązany 

do podstawienia autobusu zastępczego nie później niż w ciągu …….. minut od momentu 

wystąpienia awarii autobusu. 

4) Wykonawca zapoznał się ze stanem technicznym dróg i przyjmuje ten stan jako umożliwiający 

wykonanie przez niego usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy. 

5) Kierowcy Wykonawcy zachowają szczególną dbałość o dobro dzieci w czasie jazdy oraz przy 

wsiadaniu do samochodu i wysiadaniu. Podczas przewozu kierowcy zapewnią dzieciom 

bezpieczny dla ich zdrowia przejazd. 

6) Kierowcy Wykonawcy zobowiązani są do upewnienia się czy dziecko wysiadające bezpiecznie 

opuściło pojazd i oddaliło się na bezpieczną odległość od pojazdu przed każdym 

uruchomieniem pojazdu. 

7) Kierowcy Wykonawcy wyposażeni są w identyfikatory pozwalające zawsze i w łatwy sposób 

zidentyfikować ich nazwisko i imię oraz nazwę firmy. 

8) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej do dnia 2 stycznia 2019 roku kopię zawartej 

polisy OC i NNW w zakresie prowadzonej. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego 

przedłożenia Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej OC i NNW w zakresie 

prowadzonej działalności w przypadku jej wygaśnięcia w czasie trwania umowy. 

9) Wykonawca zapewni przestrzeganie w pojazdach Wykonawcy wykorzystywanych przy 

wykonywaniu niniejszej umowy, zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu i jakichkolwiek 

środków narkotycznych. 

10) W pojazdach wykorzystywanych przy wykonywaniu niniejszej umowy nie mogą być 

umieszczane reklamy wyrobów tytoniowych, zawierających alkohol, substancje narkotyczne 

lub zawierające treści uznawane za obraźliwe lub gorszące . 



 

 

11) Wykonawca zapewni w pojazdach wykorzystywanych przy wykonywaniu niniejszej umowy 

czystość i odpowiednią temperaturę. 

12) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie czynności w 

zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone 

w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2018 poz. 917). 

13) Wykonawca ma obowiązek przedstawienia na wezwanie Zamawiającego dowodu zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia na umowę o pracę w postaci zanonimizowanych kserokopii aktualnych umów 

o pracę (uniemożliwiających identyfikację danych osobowych pracowników stosownie do 

przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 

1000) zawartych z ww. pracownikami na czas realizacji zamówienia. W przypadku 

wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy z którymś z pracowników wykonujących 

czynności objęte umową Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia 

w jego miejsce innej osoby, która będzie w dalszym czasie wykonywać te czynności. 

14) Niewywiązywanie się Wykonawcy z obowiązków określonych w pkt 12-13, będzie skutkowało 

naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 10 umowy. 

15) Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa, 

w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o Transporcie drogowym 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z 2018 r. poz. 12, 79, 138, 650.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 

1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, 1926, z 2018 r. poz. 79, 106, 

138, 317, 650.) na podstawie aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu 

drogowego w zakresie przewozu osób. 

 

§ 4  

 

Zamawiający zapewnia w trakcie przewozów nadzór osoby sprawującej nad dziećmi opiekę. 
 

§ 5  

 

Wykonawca posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób w zakresie 

przewozu osób autobusem na terenie objętym przedmiotem zamówienia, wydaną w dniu ………….. 

….. przez ……………………………. , aktualną na okres trwania umowy. 
 

§ 6  

1. Zapłata za realizację zamówienia odbywać się będzie na podstawie wystawionych faktur za 

wydane ilości biletów miesięcznych według cen określonych w ofercie Wykonawcy 

w okresach miesięcznych. 

2. Strony obowiązują niżej wymienione ceny jednostkowe biletów miesięcznych dla dzieci 

przewożonych do poszczególnych szkół: 

1) Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy wraz z oddziałami 

gimnazjalnymi: 

cena netto …...............................................(słownie …........) / za 1 bilet miesięczny+ 

podatek VAT ….... % cena brutto …......................... (słownie …...............) / za 1 bilet 

miesięczny. 

2) Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych: 

cena netto …...............................................(słownie …........) / za 1 bilet miesięczny+ 

podatek VAT ….... % cena brutto …......................... (słownie …...............) / za 1 bilet 

miesięczny. 

3) Szkoła Podstawowa w Brzustowcu: 



 

 

cena netto …...............................................(słownie …........) / za 1 bilet miesięczny+ 

podatek VAT ….... % cena brutto …......................... (słownie …...............) / za 1 bilet 

miesięczny. 

4) Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domasznie: 

cena netto …...............................................(słownie …........) / za 1 bilet miesięczny+ 

podatek VAT ….... % cena brutto …......................... (słownie …...............) / za 1 bilet 

miesięczny. 

5) Szkoła Podstawowa w Idzikowicach: 

cena netto …...............................................(słownie …........) / za 1 bilet miesięczny+ 

podatek VAT ….... % cena brutto …......................... (słownie …...............) / za 1 bilet 

miesięczny. 

3. Cena pojedynczego biletu miesięcznego nie będzie waloryzowana w okresie realizacji umowy. 
Cena jednostkowa biletu miesięcznego uwzględnia wszystkie koszty tj.: napraw, paliwa, 

rejestracji pojazdów, ubezpieczenia pojazdów, podatki, ryzyko wzrostu cen m. in. paliwa, 

akcyzy, części zamiennych, itp. 

4. Faktury za zrealizowane usługi przewozowe będą wystawiane przez Wykonawcę 

po zakończonym miesiącu kalendarzowym i po wykonaniu usługi zgodnie z umową. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur przelewem w terminie do 14 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych. 

7. W przypadku Wykonawcy wykonującego transport zbiorowy zakup biletów szkolnych 

następować będzie zgodnie z Art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do 

ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. z 2018 r. poz. 295). 

8. Ostateczna liczba dowożonych uczniów, a także godziny i trasy dowozu mogą ulec zmianie nie 

wpływając na cenę biletu miesięcznego podanego w ofercie. Ewentualne zmiany liczby 

uczniów Zamawiający zgłosi Wykonawcy na co najmniej 3 dni przed początkiem kolejnego 

miesiąca roboczego. 

 

§ 7 
Ochrona danych osobowych 

 

1. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych, 

uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) i zgodnie 

z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego 

z przepisami, o których mowa w ust. 1. 

3. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu 

realizacji umowy. 

4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego powiadomienia o stwierdzeniu 

próby lub faktu naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji 

umowy. 

5. Wykonawca na pisemne żądanie umożliwia Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli procesu 

przetwarzania i ochrony danych osobowych w sytuacjach naruszenia przepisów o ochronie 

danych osobowych. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym umowy 

w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę omijania warunków bezpieczeństwa i ochrony 

danych osobowych.



 

 

§ 8 

Nadzór 

 

W ramach nadzoru nad wykonywaniem umowy Zamawiający może w szczególności: 

1) żądać do wglądu dokumentów potwierdzających sprawność pojazdów samochodowych 

oraz dowodów rejestracyjnych tych pojazdów, a także stosownych uprawnień i licencji 

koniecznych do realizacji umowy, 

2) żądać do wglądu dokumentów kierowców, potwierdzających kwalifikacje do wykonywania 

niniejszej umowy, 

3) kontrolować terminowość i punktualność wykonywanej usługi. 

 

§ 9 
Udostępnianie informacji 

 

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące 

go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację 

publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji 

publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.), która podlega udostępnianiu w trybie 

przedmiotowej ustawy. 

 

§ 1 0  

Zm i a n a  u m ow y  

 

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy, w sytuacji wystąpienia 

poniższych przypadków: 

1) losowej przyczyny zmiany osoby lub osób skierowanych do wykonywania 

zamówienia ze strony Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że nowa osoba, która będzie 

wykonywała przedmiot umowy musi wykazać, że posiada uprawnienia zawodowe do 

wykonywania powierzonych jej czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, wymagane przez Zamawiającego w procedurze o udzielenie zamówienia 

publicznego będącego przedmiotem umowy, 

2) losowej przyczyny zmiany podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że jeśli Wykonawca 

w procedurze udzielenia zamówienia publicznego w wyniku, którego zawarto 

niniejszą umowę posłużył się osobą lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

podwykonawcy, nowy podwykonawca musi również wykazać, że posiada stosowne 

kwalifikacje zawodowe z obowiązującymi przepisami prawa, wymagane przez 

Zamawiającego w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego będącego 

przedmiotem umowy, 

3) zmiany pojazdów skierowanych do realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że nowy 

pojazd musi spełniać warunek określony przez Zamawiającego w procedurze 

o udzielenie zamówienia publicznego będącego przedmiotem umowy, 

4) zmian na liście dowożonych uczniów, adresów zamieszkania dzieci, w tym liczby 

uczniów, a także zmian w wykazie dni nauki szkolnej oraz godzin dojazdu do szkoły 

i wyjazdu ze szkoły.  

2. Warunkiem dokonania zmian, których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 będzie udowodnienie 

Zamawiającemu przez Wykonawcę wystąpienia uzasadnionych okoliczności, długotrwałej 

choroby powodującej niezdolność do pracy, bądź innej sytuacji uniemożliwiającej osobie 

skierowanej do wykonywania usługi dalsze świadczenie pracy. 



 

 

3. Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w razie zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych 

przepisów, 

3) wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

Zmiany wysokości wynagrodzenia mogą mieć miejsce jedynie wówczas, gdy będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania 

wpływu zmiany wskazanych regulacji na koszty wykonania zamówienia w sposób czytelny dla 

Zamawiającego poprzez dostarczenie dokumentów potwierdzających powyższe. 

 

4. Zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

5. Zmiana osobowa listy dowożonych dzieci i zmiana harmonogramu następuje w formie 

pisemnego powiadomienia bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy. 

6. Zmiana pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usług oraz zmiana wykazu osób 

zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji zadania następuje w formie pisemnego 

powiadomienia bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy - po spełnieniu warunków 

określonych w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego i po wyrażeniu zgody przez 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego 

o zmianie danych zawartych w umowie: - zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, - 

zmianie osób reprezentujących Wykonawcę - ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, - likwidacji 

firmy Wykonawcy. 

8. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych 

zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie 

z posiadanymi przez niego danymi Strony uznaje się za doręczoną. 

 

§ 1 1  

1. W okresie, gdy temperatura na zewnątrz pojazdu będzie niższa niż +5°C, Wykonawca 

zobowiązany jest do ogrzewania pojazdu bez dodatkowego wynagrodzenia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zaistniałej, przed 

rozpoczęciem przewozu lub w czasie jego wykonywania, okoliczności uniemożliwiające jego 

wykonywanie zgodnie z umową oraz zapewnić bez dodatkowej opłaty przewóz do miejsca 

przeznaczenia przy użyciu własnych lub obcych środków transportowych. 

3. W przypadku niewykonania obowiązku określonego w ust. 2 Zamawiający uprawniony jest 

do zlecenia osobom trzecim wykonanie przewozów na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. W razie zaistnienia wypadku Wykonawca jest zobowiązany udzielić pierwszej pomocy, 

zabezpieczyć miejsce wypadku, powiadomić właściwe służby oraz dyrekcję szkoły 

i Zamawiającego. 

5. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających 

z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi. 
 

§ 1 2  

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 02 stycznia 2019 roku 

do dnia 21 czerwca 2019r. 

2. Umowa może być rozwiązana za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia za zgodą obu stron. 



 

 

3. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w każdym terminie ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku stwierdzenia realizacji usługi przez Wykonawcę w sposób 

sprzeczny z postanowieniami niniejszej umowy. 
 

§ 1 3  

1. Wykonawca odpowiada za szkodę, jaką poniósł Zamawiający wskutek opóźnienia lub 

odwołania kursu, jeżeli szkoda powstała z winy Wykonawcy lub wynikła z rażącego 

niedbalstwa Wykonawcy. 

2. Wykonawca odpowiada za przewożone rzeczy pasażerów w przypadku ich uszkodzenia lub 

utraty w czasie przewozu lub w okolicznościach pozostających w związku z przewozem. 

3. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne 

w następujących przypadkach i wysokościach: 

3.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
 

a) 1.000,00 zł (tysiąc zł) za każdy niewykonany kurs z przyczyn od niego zależnych, 

b) 100,00 zł (sto zł) za każde rozpoczęte 20 minut opóźnienia przewozu w danym kursie z 

przyczyn od niego zależnych, 

c) 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt zł) za każdy stwierdzony przypadek nie wykonania 

obowiązku wynikającego z § 8 ust. 1, nie więcej jednak niż 750,00 zł (siedemset 

pięćdziesiąt zł) w jednym dniu dla każdego autobusu, 

d) 20 % całego wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia od umowy 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

e) za niedopełnienia wymogu zatrudnienia pracowników, o którym mowa w §3 pkt 12 na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy - Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości umowy brutto zawartej 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za każdy miesiąc niedopełnienia wymogu dla 

któregokolwiek z pracowników wskazanych do realizacji umowy, 

f) za nieprzedłożenie do wglądu kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę z pracownikami w przypadkach, o których mowa w § 3 pkt 13 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości umowy 

brutto zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym - za każdy taki przypadek. 

3.2. Kary wynikające z §10 punktu 3.1. lit. a, b, c będą potrącane z najbliższej faktury 

Wykonawcy przedstawionej do zapłaty. 

4. W sytuacji gdy kara umowna nie pokrywa szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo 

żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 
 

§ 1 4  

 

Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje 

w każdym czasie prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności w razie: 

a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

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

odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) złożenia wniosku o upadłość firmy Wykonawcy, 

c) zajęcia majątku Wykonawcy, 



 

 

d) nie rozpoczęcia wykonywania usług bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuowania ich przez Wykonawcę pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 

piśmie, 

e) przerwania przez Wykonawcę realizacji usług. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
 

§15 

Umowy o podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części prac lub usług 

podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, 

który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych 

dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni. 

4. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i 

żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. 

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy 

z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania prac 

określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, 

że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji prac 

Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych 

w umowie z Podwykonawcą. 

7. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub 

w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem 

zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność 

takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi 

wykonanie i odbiór fakturowanych usług, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę 

będącą przedmiotem jego żądania. 

8. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy. 

9. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

10. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywania przez Wykonawcę cesji praw 

wynikających z niniejszej umowy, w tym też prawa do wynagrodzenia na rzecz osób trzecich, 

bez uprzedniej zgody zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 

 

 

 



 

 

§ 1 6  

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy rzeczowo 

i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 1 7  

 

1. Do koordynacji prac objętych umową Wykonawca wyznacza ……………………………. 

2. Jako koordynatora w zakresie wykonywanych obowiązków umownych Zamawiający wyznacza   

Pana Andrzeja Krzyżanowskiego, tel. 505-578-277. 
 

§18 

 

Integralną częścią umowy jest oferta wykonawcy na realizację przedmiotu zamówienia. 
 

§ 1 9  

 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla wykonawcy oraz 2 dla 

Zamawiającego. 
 

 

 

 

 

PODPISY: 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 


