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UMOWA NR 272. ….…2017
zawarta w dniu ............ 2017 roku w Krapkowicach pomiędzy Gminnym Centrum Usług
Wspólnych w Krapkowicach z siedzibą w Krapkowicach, przy ul. Kwiatowej 7, NIP:
reprezentowane przez:
Agnieszkę Kasper - Dyrektor
przy kontrasygnacie
………………………………. – Głównego księgowego
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a ............................................................. z siedzibą w .................................................................
NIP: …………………………..
w imieniu którego działa:
.....................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), została zawarta umowa o
następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Realizacja przedmiotu umowy będzie polegała na przywożeniu i odwożeniu
przedszkolaków do przedszkoli i uczniów do szkół na terenie Gminy Krapkowice,
autobusem Wykonawcy, w dniach nauki szkolnej w roku szkolnym 2017/2018, w
okresie od 01 września 2017r. do dnia 29 czerwca 2018r. (195 dni), wg. harmonogramu
przewozów, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.
Dzienny orientacyjny przebieg – 185 km; około 36 075 km przez cały okres realizacji
zamówienia.
2. Wykonawca
winien dysponować minimum jednym sprawnym autobusem
posiadającymi 58 miejsc, który zapewni przewóz na miejscach siedzących. Autobus
przeznaczony do realizacji usług winien posiadać aktualne badania techniczne, a ich
stan techniczny winien spełniać wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz
zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.). Autobusy
winien być oznaczony z tyłu i przodu prostokątnymi tablicami barwy białej, z napisem
barwy czarnej „autobus szkolny”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz. U. z 2007r. Nr
186, poz. 1322). Pojazd musi posiadać ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie NNW.
Autobus musi być wyposażone w tachograf i zabezpieczenie drzwi przed
niepożądanym otwarciem podczas jazdy.
3. W przypadku awarii lub usterki autobusu Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
zapewnił uczniom bezproblemowy dojazd z miejsca zamieszkania do placówek
oświatowych i z powrotem, bez naliczania dodatkowego wynagrodzenia.
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4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie autobusami przez osoby
posiadające kwalifikacje zawodowe do kierowania autobusami i przeszkolenie
uprawniające do przewozu osób, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach
ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2013. poz.1414 ze
zm.), przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U.
z 2012 r. poz.1137), oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do
kierowców.
5. Zapewnienie opiekuna dowożonych dzieci leży po stronie Zamawiającego.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych
wypadków wynikające z nieprawidłowej realizacji zamówienia.
7. Wykonawca zobowiązany będzie na czas realizacji niniejszej umowy posiadać
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych
wypadków.
8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

§2
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ NA
PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ
1. Zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób,
które w trakcie realizacji przedmiotowej umowy wykonywać będą czynności polegające na
kierowaniu autobusem objętym przedmiotem umowy, chyba że zamówienie będzie
realizowane przez Wykonawcę (samozatrudnienie).
2. Wykonawca zobowiązany jest, aby osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust. 1
były zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 roku poz. 1502 ze zm.),
co najmniej na okres wykonywania tych czynności w czasie realizacji niniejszej umowy.
3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie części
przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w umowie
o podwykonawstwo zapisy, o których mowa w ust. 1 i 2.
4. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
polegające na kierowaniu autobusem objętym przedmiotem umowy. Zamawiający
uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.
5. W trakcie realizacji umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie (nie krótszym niż 3 dni robocze od dnia przekazania wezwania),
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności polegające na
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kierowaniu autobusem objętym przedmiotem umowy. Zamawiający może żądać
następujących dokumentów:
a) oświadczenia 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 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności2 bez
adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych.
6. Nie złożenie przez wykonawcę lub podwykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych
przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 5, traktowane będzie jako
niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności polegające na kierowaniu autobusami objętych przedmiotem
umowy.
7. W przypadku niewykonania lub opóźnienia w realizacji przez wykonawcę obowiązków
wynikających z niniejszego paragrafu Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar
umownych określonych w § 10 umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od
Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 10.
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§3
PODWYKONAWSTWO
1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszej umowy
podwykonawcom, w zakresie określonym w ofercie Wykonawcy, która stanowi załącznik
nr 2 do umowy.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części umowy innym podwykonawcom niż
wymienieni w ofercie, jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego.
3. Wykonawca zlecając podwykonawcom wykonanie części niniejszego zamówienia ponosi
odpowiedzialność za ich czynności jak za swoje własne.
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4. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zawinione przez
podwykonawców szkody osobiste i majątkowe wobec Zamawiającego lub osób trzecich,
które mogą powstać w związku z wykonaniem umowy.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

§4
UBEZPIECZENIA
Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za dowożone dzieci i
opiekuna oraz za szkody, będące następstwem wykonywania przedmiotu umowy.
W przypadku, gdyby wobec Zamawiającego skierowane zostały jakiekolwiek roszczenia
powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy, Wykonawca przejmie wszelką
odpowiedzialność z tego tytułu i we własnym zakresie zaspokoi te roszczenia.
W przypadku, gdy na mocy obowiązujących przepisów prawa albo orzeczenia sądu lub
innego organu orzekającego, Zamawiający byłby zobowiązany do zaspokojenia roszczeń
powstałych w związku z przedmiotem zamówienia realizowanym przez Wykonawcę,
Wykonawca niezwłocznie pokryje w pełni takie szkody.
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres trwania umowy
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością oraz
dodatkowo ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę nie
mniejszą niż 10.000 zł. na każde zdarzenie obejmujące szkody w postaci szkód osobowych
i rzeczowych w postaci straty rzeczywistej.
Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
autobusów, którymi będzie się posługiwał przy realizacji umowy, za szkody powstałe w
związku z ruchem posiadanych przez niego pojazdów. Suma gwarancyjna nie może być
niższa niż określona w art. 36 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie do dnia 1 września
2017 roku, dokumenty ubezpieczenia (kopie polis ubezpieczeniowych) wraz z mającymi
do nich zastosowanie warunkami (bez opłat i składek ubezpieczeniowych)
potwierdzającymi, że wymagane ubezpieczenia zostały zawarte i są obowiązujące wraz z
dowodami, że są prawidłowo opłacane.
W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji obowiązku, o którym mowa
w ust. 5, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości
określonej odpowiednio w § 10 umowy, lub odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych
od wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 10 umowy.
§5
OBOWIĄZKI STRON
Wykonawca zobowiązany jest do:
a) realizowania przewozów autobusami o standardzie wskazany w swojej ofercie oraz z
rocznika produkcji nie starszego niż wskazanego w ofercie, sprawnymi pod względem
techniczno –eksploatacyjnym, czystymi wewnątrz i na zewnątrz, zapewniającymi
uczniom odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny, spełniającymi wymogi
zawarte w § 1 ust. 2 umowy i innych, obowiązujących przepisach prawa,
b) punktualności i przestrzegania aktualnych tras,
c) ogrzewania wnętrza autobusów w okresie zimowym,
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d) zapewnienia obsługi przewozów przez kierowców posiadających wymagane
uprawnienia, o których mowa w § 1 ust. 4 umowy,
e) umożliwienia przeprowadzenia kontroli autobusu przez upoważnionym pracownikom
Zamawiającego lub osobom upoważnionym przez Zamawiającego,
f) udzielania Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących usług stanowiących
przedmiot umowy,
g) niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o wszelkich zaistniałych
lub przewidywanych przeszkodach w świadczeniu usług stanowiących przedmiot
umowy,
h) posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w § 4 umowy, przez cały okres realizacji
umowy,
i) podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii autobusu, którym Wykonawca
realizuje umowę, w czasie………………….. minut (zgodnie z ofertą),
j) przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej w terminie 3 tygodni od dnia zawarcia
niniejszej umowy, zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w
krajowym transporcie drogowym,
k) realizacji umowy zgodnie z aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie oraz
respektować wszystkie postanowienia umowy,
l) zaspokajania we własnym zakresie wszelkich roszczeń zgłaszanych przez opiekunów
prawnych przewożonych uczniów i dzieci przedszkolnych oraz osób trzecich, które
poniosły szkodę w związku z wykonywaniem przez wykonawcę usług będących
przedmiotem umowy.
§6
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY
1. Strony podają następujące adresy do korespondencji:
a) dla Zamawiającego – siedziba Zamawiającego, adres e-mail:
gcuw.dyrektor@krapkowice.pl
a) dla Wykonawcy – ……………
2. W celu koordynacji spraw związanych z wykonywaniem umowy Zamawiający
i Wykonawca wyznaczają swoich przedstawicieli w osobach:
a) Zamawiający
Pan(i): …………………………………
tel. ………………., fax. ………………. e-mail:……………………………..
b) Wykonawca
Pan(i): ………………………………………………………………………………………
tel. ………………., fax.………………… e-mail:……………………………..
3. O każdej zmianie adresu bądź osób wskazanych w ust.2 i 3 niniejszego paragrafu należy
niezwłocznie poinformować drugą stronę.
4. W razie niedochowania obowiązku informacji o zmianie adresu, wszelka korespondencja
związana z realizacją umowy, przesłana na adres podany w ust. 1 zostanie uznana za
doręczoną w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

§7
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TERMIN WYKONANIA
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, w terminie od dnia 1 września
2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku (rok szkolny 2017/2018).

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

§8
WYNAGRODZENIE
Szacunkowa wartość wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu
umowy stanowi kwotę …………………………………………… Kwota ta obejmuje cenę za
szacunkową liczbę kilometrów, tj. 36 075, objętych niniejszą umową oraz 8 % stawkę
podatku VAT.
Jako okres rozliczeniowy, za który wypłacane będzie Wykonawcy wynagrodzenie umowne
z tytułu wykonywanych usług przewozowych, przyjmuje się miesiąc kalendarzowy.
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie będące iloczynem liczby wykonanych kilometrów
w okresie rozliczeniowym oraz ceny jednostkowej za 1 kilometr wynoszącej ……………………
złotych brutto.
Cena jednostkowa brutto za jeden kilometr jest cena ryczałtową, która uwzględnia
wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu umowy za jeden kilometr,
w tym cenę paliwa, wynagrodzenie kierowcy autobusu i wszystkich innych kosztów, bez
których wykonanie przedmiotu zamówienia byłoby niemożliwe.
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych
polskich (PLN).
Do każdej faktury VAT wykonawca dołączy sprawozdanie z wykonanej w okresie
rozliczeniowym pracy przewozowej zawierające:
 liczbę kilometrów zrealizowanych w danym miesiącu, na podstawie wydruku danych z
tachografu, będącego na wyposażeniu autobusu,
 wartości tych przewozów (w złotych).
Strony ustalają termin płatności faktury do 21 dni od dnia złożenia faktury w siedzibie
Zamawiającego, pod warunkiem otrzymania prawidłowo sporządzonej przez wykonawcę
faktury, zawierającej załączniki, o których mowa w ust. 5 Jeżeli termin płatności przypada
na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, terminem płatności jest następny dzień
roboczy przypadający po tym dniu.
Zapłata należności z tytułu wystawionej przez Wykonawcę faktury, będzie dokonana przez
Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze.
Strony ustalają, że za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego poleceniem przelewu.
Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby
trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody
Zamawiającego.

§9
KONTROLA REALIZACJI USŁUG
1. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli świadczonych usług będących przedmiotem
umowy.
2. Kontrola może być przeprowadzona w każdym czasie, bez uprzedniego powiadomieniu
Wykonawcy.
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3. Prawo kontroli przysługuje również osobom upoważnionym przez Zamawiającego.
W szczególności kontroli podlega: punktualność, wyposażenie i stan techniczny autobusu,
o którym mowa w § 1 ust.2 umowy, kwalifikacje kierowcy, o których mowa w § 1 ust.4
umowy, aktualność zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w
krajowym transporcie drogowym, czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii
autobusu, którym Wykonawca realizuje umowę.
4. Każdorazowo z kontroli sporządzany będzie protokół lub notatka służbowa podpisane
przez osobę (osoby) dokonującą (-ce) kontroli; w przypadku kontroli w obecności
Wykonawcy
sporządzony
dokument
podpisze
przedstawiciel
Wykonawcy.
Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli są podstawą do naliczenia kar umownych
lub odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
5. Informacje o stwierdzonych uchybieniach Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy w
formie pisemnej, w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty stwierdzenia przez Zamawiającego
wystąpienia uchybień.
6. Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia, w formie pisemnej, odwołania od pisemnej
informacji, o której mowa w ust. 5 umowy. Odwołanie wraz z uzasadnieniem Wykonawca
wnosi do Zamawiającego w terminie do 7 (siedmiu) dni licząc od dnia otrzymania pisemnej
informacji o stwierdzonych uchybieniach. Zamawiający rozpatruje odwołanie w terminie 7
(siedmiu) dni. Decyzja zamawiającego jest ostateczna.
§ 10
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
w formie kary umownej, w następujących przypadkach i wysokościach:
a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 10.000 zł,
b) za brak świadczenia usług – w wysokości 2.000 zł za każdy ujawniony przypadek,
c) w przypadku nie wykonania obowiązków, o którym mowa w § 2 umowy, w wysokości
3.000 zł za każdy stwierdzony przypadek,
d) w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku, którym mowa w § 2 ust. 4 i ust. 5, § 5
umowy, w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki,
e) za nieudostępnienie autobusu w celu jego kontroli upoważnionym pracownikom
Zamawiającego lub osobom upoważnionym przez Zamawiającego, w wysokości 500 zł
za każdy ujawniony przypadek,
f) za realizowanie przewozów autobusem nie spełniającym wymogów określonych w § 1
ust. 2 umowy, w wysokości 1500 zł za każdy ujawniony przypadek,
g) za brak ogrzewania wnętrza autobusu w okresie zimowym, w wysokości 500 zł za
każdy ujawniony przypadek,
h) za realizację umowy przy użyciu innego autobusu, niż wskazanego w wykazie
autobusów (zał. nr 4 do SIWZ, stanowiący załącznik nr 3 do umowy) lub autobusu
starszego i nie wyposażonego w w.c i klimatyzację, w wysokości 500 zł za każdy
ujawniony przypadek, przy czym jeśli Wykonawca niezwłocznie nie zastąpi takiego
autobusu innym, tzn. takim, jakim zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy, to
Zamawiający odstąpi od umowy naliczając karę umowną w wysokości, o której mowa
w ust. 1a,

Nr sprawy: GCUW.01.2017
Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do przedszkoli i uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018
Załącznik nr 7 do SIWZ

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.
5.

strona 8 z 9

i) za podstawienia autobusu zastępczego z opóźnieniem w stosunku do czasu
wskazanego w §5 ust. 1 „i” w wysokości 500 zł. za każdy ujawniony przypadek.
W przypadku powtarzających się przypadków naruszeń postanowień umowy,
wymienionych w ust.1, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy
Wykonawcy i naliczenie kary umownej w wysokości określonej w ust. 1 a.
Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10.000 zł z zastrzeżeniem, że kara nie
obowiązuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 11 ust. 1
umowy.
Strony zobowiązane są do zapłaty kary umownej na podstawie noty księgowej w terminie
do 14 dni od dnia jej doręczenia, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
wskazany w nocie. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku strony zobowiązanej
do zapłaty kary umownej. Zamawiający, w razie opóźnienia Wykonawcy w zapłacie kary
umownej, może potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraża zgodę.
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
§ 11
ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ROZWIĄZANIE UMOWY
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie jeżeli:
a) Wykonawca utraci zdolność świadczenia usług stanowiących przedmiot umowy,
b) w przypadku wygaśnięcia lub cofnięcia Wykonawcy przez właściwy organ
licencji/zezwolenia na wykonywanie usług będących przedmiotem umowy,
c) Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego nie
wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje
zobowiązania umowne,
d) gdy wysokość naliczonych kar umownych, o których mowa w § 10 ust. 1 umowy,
przekracza 20 % wynagrodzenia umownego przysługującego Wykonawcy.
Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, gdy Zamawiający
będzie zalegał z zapłatą wynagrodzenia za co najmniej dwa okresy rozliczeniowe.
Odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy może nastąpić tylko i wyłącznie w
formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.
Zamawiający może rozwiązać umowę, bez naliczania kar umownych, w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wskazanej w art. 145a ustawy Prawo
zamówień publicznych. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
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§ 12
ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY
1. Zamawiający przewiduje wprowadzenie istotnych zmian umowy w stosunku do treści
oferty na podstawie której, dokona się wyboru wykonawcy, gdy:
1.1 nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym podatku VAT – wówczas wykonawca
otrzyma wynagrodzenie liczone od wartości netto, określonej w ofercie, powiększone
o VAT w aktualnej wysokości,
1.2 gdy nastąpi konieczność zmiany harmonogramu przewozów, wówczas wykonawca
będzie realizował umowę w oparciu o nowy harmonogram.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pisemnej formy pod rygorem nieważności.

1.
2.

3.

4.

§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy
pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące
przepisy kodeksu cywilnego jeśli przepisy ustawy - Prawa zamówień publicznych nie
stanowią inaczej.
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane
polubownie, strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiającego i Wykonawcy.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNE CZĘŚCI UMOWY:
Załącznik nr 1 – Harmonogram przewozów,
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy,
Załącznik nr 3 – Wykaz autobusów
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