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Umowa nr ………………………… 

zawarta w dniu …………………. 2020r.  
pomiędzy 
Gminą Dąbrowa ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, NIP 991-04-58-640, REGON 
531413047 w imieniu, której działa Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie ul. Ks. Prof. Józefa Sztonyka 56 
Grzegorz Jeziorański – Dyrektor 
z kontrasygnatą Skarbnika Gminy lub osoby upoważnionej 
- zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM 
a: 
……………………… działającym na podstawie ……….., nr NIP: ……….., nr REGON: ……………….. zwanym 
dalej "Wykonawcą" 
reprezentowaną przez: 
…………………. – …………… 
 

§ 1 
1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę transportową 
wykonywaną w sposób bezpieczny i punktualny dla zadania pn.: „Dowóz dzieci do szkół i 
przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa w roku szkolnym 
2020/2021”, na trasach określonych w wykazie tras -  załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy(wykaz ten zostanie zrealizowany na podstawie planowanych tras -załącznik nr …. do 
SIWZ). 

2. Z przewozu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu korzystać będą dzieci zamieszkałe na 
terenie Gminy Dąbrowa oraz dzieci zamieszkałe w mieście Opolu w dzielnicach Wrzoski oraz 
Sławice uczęszczające do szkół i przedszkoli, dla których Zamawiający jest organem 
prowadzącym. 

3. Przewóz odbywać się będzie w dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 
2020/2021 tj. od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r. oraz w dni, w których szkoła jest zobowiązana 
zapewnić uczniom zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. 

4. Dyrektorzy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa składają do 
Wykonawcy pierwsze zapotrzebowanie na usługę, o której mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu w terminie do 28 sierpnia 2020r. Zapotrzebowania na kolejne miesiące są jedynie 
wymagane jeżeli nastąpi zmiana w stosunku do zapotrzebowania pierwszego. Kolejne 
zapotrzebowania (zmiany) są składane do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc 
realizacji usługi. W sytuacji zaistnienia okoliczności powodujących, iż Zamawiający nie będzie 
w stanie wskazać liczby uczniów bądź nie będzie posiadał wiedzy w zakresie daty wznowienia 
zajęć  szkolnych w sytuacji ich zawieszenia, Dyrektorzy będą informowali Wykonawcę 
o zapotrzebowaniu na usługę, najpóźniej na 3 dni przed planowanym wznowieniem zajęć. 

5. Aktualna liczba dzieci dowożonych do szkół i przedszkoli (liczba biletów miesięcznych) na 
terenie Gminy Dąbrowa w czasie roku szkolnego 2020/2021, wskazana będzie na dany miesiąc 
w zapotrzebowaniach, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

6. Wykonawca zapewni bezpłatny przejazd opiekunom dowozów szkolnych wg zgłoszenia 
pisemnego lub przy pomocy poczty elektronicznej (e-mail Wykonawcy: ....@........................) 
dokonanego przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w czasie dowozu do 
jednostek i w drodze powrotnej do miejsca zamieszkania. Ilość pojazdów na danym odcinku 
dostosować należy do ilości przewożonych dzieci. 

8. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wykonywał przewóz uczniów autobusami 
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kursowymi w komunikacji regularnej ogólnodostępnej – jako publiczny przewóz osób 
(przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego), zgodnie z obowiązującym 
rozkładem jazdy podanym do publicznej wiadomości na przystankach autobusowych. 

9. Usługa będzie wykonywana taborem Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany dostosować do 
zamówienia odpowiednią ilość środków transportu w celu realizacji przewozów zgodnie z 
rozkładem jazdy i ilością zakupionych biletów miesięcznych.  

10. Bilet miesięczny, o którym mowa w ust. 5 obowiązywał będzie na trasach i godzinach 
wyszczególnionych w  załączniku nr 1 oraz dodatkowo w godzinach wszystkich kursów 
regularnych, o których mowa w ust. 8 na trasach określonych w załączniku nr 1. Wydruk 
i dostarczenie biletów (karty przejazdu) do Zamawiającego należy do zadań Wykonawcy. Jedna 
karta przejazdu obowiązuje na cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem dokonanych zmian, 
o których mowa w ust. 4.  

11. Obecnie Wykonawca nie ma potrzeby posiadania środka transportu dostosowanego do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, jednak Zamawiający nie wyklucza takiego zapotrzebowania w trakcie 
obowiązywania umowy. Wówczas Wykonawca będzie zobowiązany posiadać w swoim taborze 
środek transportu dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wystąpienie takiej 
potrzeby nie może być podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia 
określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. 

12. Wykonawca oświadcza, że znane mu są zapisy 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 - RODO) (Dz. U. UE. 
L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), które wprowadziło nowe regulacje dotyczące ochrony 
danych osobowych oraz zobowiązuje się do ochrony danych osobowych pozyskanych 
w związku z organizacją dowozów zgodnie z tymi przepisami. Przetwarzanie danych odbywać 
się będzie w zakresie i celu niezbędnym do realizacji niniejszej umowy, zgodnie z umową 
powierzenia – załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 
 

§ 2 
1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień: 01.09.2020 r. 
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień: 25.06.2021 r. 

 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) dowieźć dzieci na określoną godzinę i zapewnić powrót zgodnie z ustalonym 

harmonogramem; 
2) zapewnić najwyższy poziom usług, sprawność techniczną pojazdu, bezpieczny przejazd, 

a także odpowiednie kwalifikacje zawodowe kierowców; 
3) zrekompensować szkody wynikające z wypadków, kolizji oraz wszelkiego rodzaju zdarzeń 

wynikłych w czasie wykonywania usługi; 
4) skierować do wykonania prac kierowców posiadających ważne badania lekarskie oraz 

przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i ppoż.; 
2.  Zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia opieki nad dziećmi na trasie przewozu. 
3. Wykonawca nie może przewozić dzieci i towarzyszących im opiekunów  w liczbie wyższej niż 

liczba miejsc posiadanych w używanych do przewozu środków transportu 
 

§ 4 
1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada wszelkie uprawnienia oraz sprawny technicznie tabor, warunkujące prawidłową 
realizację usługi, w szczególności pojazdy: 
a) posiadają sprawne ogrzewanie, 
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b) są wyposażone w gaśnice przeciwpożarowe z aktualnym badaniem oraz młoteczki do 
ewentualnego rozbicia szyb umieszczone w widocznych miejscach 

c) są objęte aktualnymi ubezpieczeniami OC, 
d) są sprawne pod względem technicznym oraz posiadają aktualne przeglądy techniczne; 

2) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony jego 
współpracowników lub kontrahentów (podwykonawców) w wykonaniu czynności 
przewidzianych w niniejszej umowie posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, 
kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na wykonanie przedmiotu zamówienia, 

3) nie istnieją żadne okoliczności uniemożliwiające, czy wyłączające możliwość zawarcia czy 
wykonania umowy, 

4) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, 

5) ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników, podwykonawców oraz osoby 
trzecie na zasoby których powołał się w ofercie, 

6) nie przekaże bez zgody Zamawiającego osobom trzecim jakichkolwiek informacji, które 
uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy 

7) nie bierze udziału w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), które mogą wpłynąć 
negatywnie na jakość lub terminowość wykonania obowiązków przewidzianych w 
niniejszej umowie; 

8)  nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub 
uniemożliwiające mu wykonanie postanowień niniejszej umowy; 

 
§ 5 

1. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie usług, zapewnienie 
warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno - techniczne. 

2. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, 
w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana 
działalnością Wykonawcy. 

 
§ 6 

1. Wykonawcy nie wolno powierzać wykonania zadania w całości lub w części podwykonawcom, 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy, który 
wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

3. W razie niezapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiający jest 
uprawniony do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy do czasu zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy. Wynagrodzenie na rzecz któregokolwiek z 
Podwykonawców lub na rzecz wszystkich łącznie Podwykonawców nie może w żadnym 
przypadku przekraczać wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy. 
W przypadku, gdy roszczenia Podwykonawcy lub Podwykonawców przekroczą kwotę 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, nadwyżkę tę w pełni 
pokryje Wykonawca.  

4. Umowy z Podwykonawcami nie zwalniają Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub 
odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
działania lub zaniechania Podwykonawców lub osób przy pomocy których wykonuje lub którym 
powierza Wykonawca lub Podwykonawca wykonanie umowy jak za własne działania lub 
zaniechania. 

§ 7 
1. Za wykonanie pełnego zakresu rzeczowego umowy określonego w § 1 niniejszej umowy, SIWZ i 

w ofercie Zamawiający zapłaci Wykonawcy miesięcznie kwotę wynagrodzenia brutto 
w wysokości równej iloczynowi ilości biletów miesięcznych w danym miesiącu razy cenę 
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biletu miesięcznego tj. ………………… (netto) plus należny podatek VAT …………..% zgodnie 
z zapotrzebowaniem wskazanym w § 1 ust. 4 i 5 z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 niniejszego 
paragrafu. 

2. Zapłata za realizację przedmiotu umowy następować będzie miesięcznie na podstawie faktur, 
wystawianych każdorazowo do 15 dnia miesiąca następnego, za miesiąc poprzedni świadczenia 
usługi, z terminem płatności …………… (termin z oferty wykonawcy) dni.  

3. Fakturę należy wystawić na: Nabywca: Gmina Dąbrowa ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56 49-120 
Dąbrowa, NIP: 991-04-58-640, Odbiorca: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i 
Przedszkoli w Dąbrowie ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z 
realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących 
mieć wpływ na koszty. 

5.  Wykonawca oświadcza, że zakres usług określony w § 1 niniejszej umowy nie budzi wątpliwości. 
Zamawiający wyklucza możliwość powoływania się przez Wykonawcę na niezrozumienie zakresu 
oraz treści przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia. 
Wykonawca potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego 
oszacowania rozmiaru lub kosztów usług. 

6. Jeżeli: 
1) przedmiotowa usługa nie była świadczona przez okres całego miesiąca, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy (w szczególności z uwagi na zawieszenie zajęć szkolnych, 
sytuację epidemiczną w kraju) wynagrodzenie za ten miesiąc nie będzie przysługiwało 
Wykonawcy, 

2) przedmiotowa usługa nie była świadczona przez wszystkie dni do tego wyznaczone w danym 
miesiącu, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (w szczególności z uwagi na zawieszenie 
zajęć szkolnych, sytuację epidemiczną w kraju) miesięczna kwota wynagrodzenia, o której 
mowa w ust. 1 zostanie proporcjonalnie pomniejszona o 3% za jeden dzień niewykonywania 
usługi. 

7. Wynagrodzenie ostateczne za przedmiot umowy nie może przekroczyć kwoty …………….. zł 
(kwota ofertowa brutto). 
 
 

§ 8 
W przypadku czasowej niemożności świadczenia usług przewozowych Wykonawca zobowiązuje się 
do niezwłocznego, tj. w czasie nie dłuższym niż 45 min. zorganizowania zastępstwa 
zapewniającego równorzędny poziom usług.  

 
§ 9 

1. Zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu 
z Zamawiającym. 

2. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego do nadzorowania usługi dowozu dzieci jest 
………………………….. – pracownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i 
Przedszkoli w Dąbrowie. 

3. Wykonawcę reprezentuje: …………………………………………... 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli dowozów w zakresie:  

a) punktualności wyjazdu na trasę, 
b) warunków sanitarnych, 
c) sprawdzenia uprawnień osób przebywających w samochodzie na trasie dowozu do placówek 

oświatowych lub dowozu do miejsca zamieszkania uczniów; 
 

§ 10 
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1.  Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych prawem 
(w szczególności wskazanymi w Kodeksie cywilnym), jak również wtedy gdy: 
1)  na skutek wystąpienia 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; 

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

3) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy; 
4) nastąpi rozwiązanie lub likwidacja Wykonawcy; 
5)  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym 

wykonanie przedmiotu umowy; 
6)  Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi w terminie 3 dni od dnia określonego w § 

2 ust. 1 i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do rozpoczęcia wykonywania 
usługi, nie czyni tego w wyznaczonym dodatkowo terminie; 

7) Wykonawca przerwał wykonywanie usługi bez obiektywnej i niezależnej od siebie 
przyczyny i przerwa ta jest dłuższa niż 3 dni; 

8) Wykonawca realizuje usługę w sposób niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia, 
wskazaniami Zamawiającego, niniejszą umową lub przepisami prawa, w tym nie zapewnia 
właściwej jakości usługi, a pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie zmienia 
sposobu wykonania usługi (realizacji umowy); 

9) Wykonawca powierzył Podwykonawcy realizację części zamówienia z naruszeniem 
któregokolwiek z obowiązków wskazanego w  § 6 niniejszej umowy, a pomimo pisemnego 
wezwania Zamawiającego i wyznaczenia w nim odpowiedniego terminu Wykonawca nie 
usunął wskazanych naruszeń lub w przypadku kolejnego Podwykonawcy dopuścił się tego 
samego naruszenia; 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli: 
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty noty/faktury/rachunku, mimo 

dodatkowego wezwania do zapłaty w terminie 30 dni od upływu terminu zapłaty za 
notę/fakturę/rachunek, określonego w niniejszej umowie; 

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 

3.  Odstąpienie z przyczyn wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu powinno nastąpić nie później 
niż w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu przyczyny, 
która je uzasadnia. 

4. Odstąpienie z przyczyn wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu powinno nastąpić nie później 
niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Wykonawcę informacji o zaistnieniu przyczyny, 
która je uzasadnia. 

5.  W przypadku rażącego naruszenia zasad niniejszej umowy przez Wykonawcę, umowa może 
zostać rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym. 

6.  W każdym przypadku, odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego zobowiązuje się w terminie 7 
dni od daty odstąpienia do sporządzenia szczegółowego protokołu usług w toku, wg stanu na 
dzień odstąpienia. 

§ 11 
1. Niezależnie od tego, czy Zamawiający poniósł szkodę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

następujące kary umowne: 
1)  za opóźnienie w rozpoczęciu usługi objętej umową w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa 

tysiące złotych) brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia ponad pierwszy dzień terminu 
wyznaczonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy; 
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2) w przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania zamówienia z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy, niezależnie od stopnia zaawansowania 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy 
złotych); 

3) za opóźnienie w zapłacie (nieterminowej zapłacie) lub w przypadku braku zapłaty wartości 
określonych w umowach o podwykonawstwo w wysokości 200 zł (słownie: dwieście 
złotych) brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia, w którym zapłata 
powinna nastąpić, 

4) za opóźnienie w zorganizowaniu zastępstwa, o którym mowa w § 8 niniejszej umowy 
w wysokości: 50 zł za każdy rozpoczęty kwadrans opóźnienia ponad czas określony 
w niniejszej umowie.   

2. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 000 zł 
(dziesięć tysięcy złotych) brutto w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego, niezależnie od stopnia zaawansowania z wyłączeniem sytuacji 
określonej w art. 145 ustawy PZP. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 
przenoszących wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 

4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki umowy w terminie 
14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Zamawiający może w razie opóźnienia w 
zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z należności Wykonawcy. 

5. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych wynikających z niniejszego 
paragrafu z kwot wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 
§ 12 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy. 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, 
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. 

2. 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 przebiegu tras autobusów, miejsc przystanków, godzin przyjazdu i odjazdu ze 
szkoły/przedszkola w przypadku zmian w organizacji pracy jednostek oświatowych, zmian 
w planie lekcji, zmian w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych lub dodanie jednostki 
przedszkolnej mającej siedzibę w miejscowości leżącej na trasie autobusu; 

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 
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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) wystąpienia innych okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy; 
14) zmiana ilości lub długości tras wynikających z zapotrzebowania Zamawiającego co 

powodować będzie konieczność stworzenia przez Wykonawcę nowego kursu 
w komunikacji regularnej, o której mowa w § 1 ust. 8 niniejszej umowy, co powodować 
będzie  zmianę wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w § 7 ust. 1 proporcjonalnie 
do zmienionej długości tras. 

3. W przypadku zmiany o których mowa w ust. 2 pkt 4 w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego 
stanu prawnego. 

4. 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; 

5. Dokonanie zmian wymaga podpisania aneksu do umowy. 
6. 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 albo prawnego; 

 
§ 13 

1. Wszelka korespondencja między stronami dotycząca umowy i jej wykonania będzie kierowana 
na adresy wskazane w nagłówku niniejszej umowy. 

2. W przypadku zmiany adresu, strona, której to dotyczy, zobowiązana jest niezwłocznie 
poinformować o tym drugą stronę na piśmie. Od chwili otrzymania zawiadomienia, 
korespondencja wysyłana jest na zmieniony adres. 

3. Wszelkie zawiadomienia i informacje przekazywane będą na piśmie. Dopuszczalne jest też 
przesyłanie faksem lub drogą elektronicznego przekazu. 

 
§ 14 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. 

2. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy 
na osoby trzecie za wyjątkiem banków, które udzieliły Wykonawcy kredytów lub pożyczek na 
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realizację niniejszej umowy.  
3. Strony umowy oświadczają, że wszystkie sprawy sporne będą rozstrzygać we własnym zakresie 

i dopiero gdy nie będzie to możliwe sprawy konfliktowe skierują pod sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.  

4. Gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy okazało się nieważne lub bezskuteczne, nie 
wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych postanowień umowy. W taki wypadku Strony 
umowy zobowiązują się zastąpić postanowienie umowne uznane za nieważne lub bezskuteczne 
innym, zgodnym z prawem postanowieniem, realizującym możliwie najbardziej zbliżony cel 
gospodarczy i odzwierciedlający pierwotną intencję Stron. 

5. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 
 

§ 15 
Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
§ 16 

Niniejszą umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. 
otrzymuje Wykonawca, a 2 egz. Zamawiający. 
Załączniki do niniejszej umowy stanowią: 

1) Wykaz tras 
2) SIWZ 
3) Oferta przetargowa Wykonawcy. 
4) Umowa powierzenia danych osobowych 

 
 
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 


