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załącznik nr 5 

 

Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy 

UMOWA nr …………………… 

zawarta w dniu …………………………...  pomiędzy: Gminą Knurów z siedzibą: ul. Floriana Ogana 5,  

44-190 Knurów NIP 969-15-97-553, 

reprezentowaną przez ………………….………….. –  ………………… Miejskiego Centrum Edukacji  

w Knurowie al. Lipowa 12,  44-196 Knurów,  

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

reprezentowanym przez: 

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

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

zwanym dalej „Wykonawcą”,  
w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym, zgodnie z ustawą z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(w skrócie Pzp) (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) została zawarta umowa, o treści następującej: 

 

§ 1 
1. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „Dowóz 

dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023”, 
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, polegającego 
na przewozie dzieci niepełnosprawnych w ramach Zadania …… – trasa nr ……… na warunkach 
określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ofercie Wykonawcy, stanowiących 
odpowiednio załącznik nr 1 i nr 2 do umowy. 

2. Termin realizacji przedmiotu umowy: 
1) termin rozpoczęcia umowy – 01.09.2022 r. 
2) termin zakończenia umowy – 23.06.2023 r. 

3. Przedmiot umowy będzie realizowany wg harmonogramu, stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej 
umowy przez cały okres, o którym mowa w ust. 2 od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy oraz z wyłączeniem ferii zimowych.  

4. Ze względu na organizację roku szkolnego w poszczególnych szkołach/placówkach, Wykonawca 
dodatkowo będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy w wyznaczone soboty. O fakcie tym 
Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 7 dni. 

5. O wszystkich dodatkowych przerwach w realizacji przedmiotu umowy (w tym wynikających  
z organizacji roku szkolnego w szkołach/placówkach oświatowych), Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę niezwłocznie po powzięciu informacji o tym fakcie. Za przerwę w realizacji przedmiotu 
umowy Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 

6. W przypadku czasowego zamknięcia w roku szkolnym 2022/2023 placówek oświatowych z powodu 
np. trwającej epidemii, umowa w tym okresie nie będzie realizowana. 

§ 2 
1. Wykonawca oświadcza, że ma uprawnienia, umiejętności i praktykę konieczną do wykonania 

przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej terminowe wykonanie 

zamówienia. 



2 
 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie realizował z wykorzystaniem następującego 
pojazdu: 

1) marka  ............................................................   

2) numer rejestracyjny  ........................................  

3) rok produkcji ………………………………………….. 

4. Osobą realizującą przewóz będzie Pani/Pan ..................................................... (kserokopia 
dokumentu stwierdzającego posiadane uprawnienia do kierowania pojazdem stanowi załącznik nr 5 
do niniejszej umowy). 

5. Odpowiedzialność w czasie przewozu dzieci i opiekę nad nimi będzie sprawował opiekun, którego 
zapewnia Wykonawca w osobie Pani/Pana …………………..…………………….  

6. Wykonawca może dokonać zmiany osób bądź pojazdu, o których mowa w ust. 3-5, tylko po 
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. Wykonawca oświadcza, że pojazd wskazany w ust. 3, którym będzie realizowany dowóz dzieci na 
trasie nr III posiada miejsce do przewozu wózka, o parametrach określonych w załączniku nr 10. 

8. Wykonawca oświadcza, że pojazd wskazany w ust. 3, którym będzie realizowany dowóz dzieci na 
trasie nr VI posiada miejsce do przewozu wózka, o parametrach określonych w załączniku nr 11. 

9. Wykonawca oświadcza, że pojazd wskazany w ust. 3, którym będzie realizowany dowóz dzieci na 
trasie nr VIII posiada platformę przeznaczoną do wjazdu osób niepełnosprawnych na wózkach 
inwalidzkich (pojazd, platforma oraz drzwi do pojazdu powinny zapewniać przewóz osób w wózkach 
inwalidzkich, o parametrach określonych w załącznikach 12, 13, 14) oraz miejsce dedykowane do 
przewożenia osób na wózkach inwalidzkich, zabezpieczonych pasami bezpieczeństwa. 

10. Wykonawca oświadcza, że pojazd wskazany w ust. 3, którym będzie realizowany dowóz dzieci 
wyposażony jest w sprawną klimatyzację. 

11. Wykonawca oświadcza, iż osoba o której mowa w ust. 5, realizująca zamówienie na trasie nr VI 
odbyła kurs/szkolenie „Pierwsza pomoc przedmedyczna” w roku ............... 

12. Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia trasy (np. z powodu zmiany miejsca zamieszkania 
ucznia, zmiany szkoły, zwiększenia liczby przewożonych uczniów), a Wykonawca zobowiązany jest 
zrealizować wydłużony kurs pod warunkiem posiadania wolnych miejsc w pojeździe, wyposażonych 
w pasy bezpieczeństwa. 

13. W przypadku wydłużenia trasy, o którym mowa w ust. 12, które ma miejsce na terenie Miasta 
Knurów, Gliwic, Rybnika, Katowic, Czerwionki-Leszczyny (tj. miast w których znajdują się 
szkoły/placówki oświatowe do których dowożeni są uczniowie w ramach danej trasy), Wykonawca 
zobowiązany jest dostosować się do zaistniałej sytuacji, o której zostanie zawiadomiony przez 
Zamawiającego. 

14. W przypadkach o których mowa w ust. 12 i 13, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie.  

15. W przypadku wydłużenia trasy, o którym mowa w ust. 12, które ma miejsce poza miastami 
wskazanymi w ust. 13, Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, obliczone w następujący 
sposób: 
1) na wniosek Zamawiającego Wykonawca:  

a) podaje liczbę kilometrów za obecnie pokonywaną daną trasę (bez wydłużenia) w obie strony  
(w przypadku trasy I z uwzględnieniem dwóch powrotów ze szkoły) oraz 

b) dokonuje obliczenia liczby kilometrów, danej trasy o które będzie wydłużona dana trasa  
         i przekazuje tę informację w terminie do 3 dni Zamawiającemu, celem akceptacji; 

2) po akceptacji ww. danych Zamawiający obliczy:  

a) koszt 1 km jako iloraz ceny ofertowej brutto za daną trasę, o której mowa w § 3 ust. 1 i liczby 
kilometrów, o której mowa w ust. 15 pkt 1) lit. a, 

b) wysokość wynagrodzenie za wydłużony odcinek na danej trasie jako iloczyn liczby kilometrów, 
o których mowa w ust. 15 pkt 1) lit. b i ceny za 1 kilometr wyliczony zgodnie z zapisami ust. 15 
pkt 2) lit. a. 
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3) W przypadku wydłużenia trasy VI i VIII cena ofertowa brutto za daną trasę będzie obliczona  
     zgodnie z zapisami zawartymi w nawiasie § 6 ust. 1 pkt 1). 

16. W sytuacji gdy okoliczność powodująca wydłużenie trasy przestanie mieć miejsce (np. dziecko nie 
będzie już dowożone do nowej szkoły), dodatkowe wynagrodzenie ustalone zgodnie z ust. 15, 
Wykonawcy nie przysługuje. 

§ 3 

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy tj. 
………………………………………………… (słownie: ....................……................……… …../100 zł).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje jeden termin dowozu dzieci/uczniów do szkoły 
oraz jeden termin odwozu dzieci/uczniów, z wyjątkiem trasy I, w której przewidziane są dwa 
terminy odwozu dzieci/uczniów ze szkoły po zajęciach i wynika z oferty Wykonawcy, stanowiącej 
załącznik do niniejszej umowy.  

3. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania wynagrodzenia. 
Zamawiający nie zapłaci za elementy zakresu zamówienia, który nie został ujęty w cenie ofertowej 
Wykonawcy, a wymagane jest ich wykonanie zgodnie umową. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w części dotyczącej 
podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto, jeżeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie  
w drodze ustawowej stawka podatku VAT będąca elementem wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana 
stawki VAT będzie miała zastosowanie do usług zrealizowanych po dacie wejścia w życie 
przepisów dotyczących zmiany stawki VAT. 

 

§ 4  
1. Rozliczenie za przedmiot umowy następować będzie w okresach miesięcznych po zakończeniu 

miesiąca kalendarzowego i przedłożeniu przez Wykonawcę faktury VAT wraz z potwierdzeniem 
wykonania przedmiotu umowy. Rozliczenie dowozu uczniów na trasach VI i VIII nastąpi na 
podstawie prawidłowo wystawionej listy obecności uczniów potwierdzonej przez dyrektora placówki 
lub osobę upoważnioną. 

2. Faktura powinna być wystawiona na: 

Nabywca: Gmina Knurów, ul. dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, NIP: 969-15-97-553, 

Odbiorca: Miejskie Centrum Edukacji, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów. 
3. Osobami potwierdzającymi wykonanie przedmiotu umowy są dyrektor szkoły/placówki oświatowej 

lub osoby przez niego do tego upoważnione. 
4. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć fakturę VAT Zamawiającemu do jego siedziby wraz  

z potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy. 
5. Zapłata nastąpi z konta Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.  

6. Zapłata nastąpi z rachunku bankowego Zamawiającego, tj. GETIN NOBLE Bank S.A.,  
konto nr: 74 1560 1081 2121 0978 2501 0001 , na rachunek Wykonawcy, tj. ………………….,  
konto nr:   …………………………………………………………….. 

7. Faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy będą płatne przelewem najpóźniej do 14 dni od daty 
jej otrzymania przez Zamawiającego.  

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w fakturze, a terminem 
wskazanym w niniejszej umowie, przyjmuje się, że prawidłowo podano termin w umowie.  

9. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

10. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 6 służy do rozliczeń finansowych  
w ramach wykonywanej działalności gospodarczej i jest / nie jest dla niego prowadzony 
wyodrębniony rachunek VAT, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług. 

11. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 6 znajduje się w wykazie 
podatników VAT, prowadzonym na podstawie art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług. Jeżeli 
na dzień zapłaty wynagrodzenia rachunek bankowy Wykonawcy, o którym mowa w ust. 7 nie 
będzie ujawniony w ww. wykazie, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania się z zapłatą do 
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czasu wskazania przez Wykonawcę, dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego  
w wykazie podatników VAT. 

§ 5 
1. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) zrealizować przedmiot umowy określony w § 1, zgodnie z warunkami określonymi w SWZ oraz 
zapisami niniejszej umowy, 

2) przewozić osoby zgodnie z przepisami zawartymi w: 
a) ustawie o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 ze zm.), 
b) ustawie prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 8 ze. zm.); 
c) ustawie prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.) 

3) unikać wszelkich działań lub zaniechań, które mogłyby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa 
lub porządku ruchu drogowego, 

4) Wykonawca w razie wystąpienia przejściowych okoliczności uniemożliwiających mu świadczenie 
usług (np. awaria, zatrzymanie pojazdu) objętych umową, we własnym zakresie, na własny koszt 
zapewni pojazd zastępczy o standardzie nie gorszym niż jego pojazd oraz osoby, które w jego 
imieniu i za pisemną zgodą Zamawiającego będą świadczyć usługi. W przypadku niemożności 
zrealizowania przewozu przez Wykonawcę, Wykonawca pokryje dodatkowo koszty przewozu 
wynikłe z wykonania usługi przez podmiot zastępczy wybrany przez Zamawiającego. 

5) poinformować Zamawiającego o realizowaniu przewozu pojazdem zastępczym oraz dostarczyć 
kopię dowodu rejestracyjnego i polisy OC i NNW, nie później niż w pierwszym dniu realizacji 
przedmiotu umowy tym pojazdem, 

6) udzielać pomocy w wejściu bądź opuszczeniu pojazdu dziecku, w uzasadnionych i wskazanych 
przypadkach przenieść dziecko do/z pojazdu oraz odprowadzić dziecko/dzieci do miejsca 
wskazanego przez dyrektora szkoły (placówki)/osobę upoważnioną przez dyrektora (np. do 
świetlicy, szatni), 

7) wykonywać przedmiot umowy z poszanowaniem dóbr, godności osobistej oraz nietykalności 
cielesnej przewożonych dzieci, ich rodziców/opiekunów prawnych, opiekunów a także 
pracowników szkół i placówek oświatowych, w szczególności: nie palić wyrobów tytoniowych w 
pojeździe, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, nie zatrzymywać bądź uniemożliwiać 
zarządzanie mieniem ruchomym, z którym przewożone dziecko wsiadło do pojazdu (za wyjątkiem 
przedmiotów utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy oraz 
przedmiotów niebezpiecznych, które należy niezwłocznie oddać rodzicom/opiekunom prawnym), 
nie używać wobec przewożonych dzieci, rodziców/opiekunów prawnych  
a także pracowników szkół/placówek oświatowych i MCE, słów powszechnie uznanych za 
obelżywe, wulgarne lub poniżające, 

8) przekazywać Zamawiającemu wszelkie pozostawione w pojeździe przedmioty, co do których nie 
ma pewności kto jest ich właścicielem a istnieje przesłanka wskazująca na to, że zostały 
pozostawione przez osobę przewożoną w związku z realizacją niniejszej umowy,  

9) w przypadku upływu terminu: 
a) ważności uprawnień osoby, o której mowa w § 2 ust. 4; 
b) ważności zezwolenia lub licencji, o których mowa ust. 1 pkt 16), 

- nie później niż w ostatnim dniu ważności w/w dokumentów, dostarczyć Zamawiającemu 
odpowiednio dokumenty: kserokopię nowych uprawnień, o których mowa w lit. a) i b),  
10) w uzasadnionych przypadkach do przewozu rodzica lub opiekuna prawnego dziecka bądź innej 

osoby upoważnioninej przez rodzica lub opiekuna prawnego (np. w przypadku niedyspozycji 
dziecka wymagającej obecności tej osoby), pod warunkiem, gdy liczba miejsc siedzących 
wyposażonych w pasy bezpieczeństwa w pojeździe jest większa niż liczba przewożonych osób, 

11) realizując zadanie, przewozić wyłącznie uczniów/dzieci wskazanych przez Zamawiającego, 
12) zapewnić opiekuna na trasie nr VI posiadającego ukończony nie wcześniej niż w 2016 r. 

kurs/szkolenie „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, 
13) przewozu większej liczby dzieci bez wydłużenia trasy przejazdu, pod warunkiem posiadania 

miejsc siedzących wyposażonych w pasy bezpieczeństwa w pojeździe, 
14) przewozu dzieci poza dniami roboczymi, w dniach, w których dana szkoła/placówka oświatowa 

odpracowuje dni wolne od zajęć, 
15) przewozu dzieci o którym mowa w § 2 ust. 12, 13 i 15, 
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16) posiadać dokumenty, potwierdzające uprawnienia do przewozu osób tj. aktualnie obowiązujące 
zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych  
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 
2009 r., ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu 
przewoźnika drogowego osób lub, jeżeli usługi objęte przedmiotem zamówienia świadczone będą 
samochodem osobowym lub pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do 
przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, aktualnie obowiązującej, 
odpowiedniej licencji wydanej na podstawie ustawy o transporcie drogowym. 

17) do utrzymania ciągłości w okresie wykonywania umowy: 
a) ważności badań technicznych pojazdu o którym mowa w § 2 ust. 3; 
b) ubezpieczenia OC i NNW (komunikacyjnego) pojazdu o którym mowa w § 2 ust. 3, 

18) do przestrzegania wszystkich zaleceń i wymogów sanitarnych związanych z zapobieganiem 
rozprzestrzenianiu się COVID-19. 

 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania doraźnych kontroli prawidłowości realizacji 

przedmiotu umowy, w szczególności: punktualności, przebiegu trasy oraz zgodności pojazdów  
i osób z podanymi w § 2 ust 3 - 5 niniejszej umowy. 

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

§ 6 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

1) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego wskutek okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca w wysokości trzykrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia 
umownego, przyjmując następujący sposób obliczenia średniego miesięcznego 
wynagrodzenia: cena brutto za 1 dzień przewozu dzieci (w przypadku trasy VI i VIII będzie to 
cena brutto za 1 dzień dowozu obliczona poprzez zsumowanie cen brutto za każdy dzień 
przewozu na trzech odcinkach trasy, a następnie podzielona przez 3) x 22 dni robocze; 

2) spowodowania przerwy w wykonywaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 5 % średniego miesięcznego wynagrodzenia umownego, ustalonego 
zgodnie z ust. 1 pkt 1, za każdy dzień przerwy; 

3) niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku zatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracę 
zgodnie z wymogami ustalonymi w § 9, w wysokości 2.000 zł; 

4) naruszeniu zapisów § 2 ust. 15 pkt 1), w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki; 
5) realizacji przedmiotu umowy z naruszeniem postanowień niniejszej umowy, z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, polegającym w szczególności na: 
a) wydłużeniu trasy, nie wynikającym z przyczyn obiektywnych (takim jak np. roboty drogowe, 

kolizja, wypadek, działanie siły wyższej), 
b) przewożeniu osób nieuprawnionych, 
c) przewożenia dzieci pojazdem niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa oraz 

niezapewniającym wszystkim uprawnionym miejsc siedzących, 
d) realizacji przedmiotu umowy z naruszeniem zapisów § 5 ust. 1 pkt 6 -18,  
e) realizacji przedmiotu umowy pojazdem innym niż wskazanym w § 2 ust. 3 oraz przy udziale 

innych osób niż wskazanych w § 2 ust. 4 i 5, 
f) naruszeniu umowy powierzenia, stanowiącej załącznik nr  9, 
g) uniemożliwienia lub utrudnienia przeprowadzenia kontroli, o której mowa w § 5 ust. 2, 

w wysokości 2% średniego miesięcznego wynagrodzenia umownego, ustalonego zgodnie z ust. 1 
pkt 1 za każdy przypadek naruszenia. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z winy 
Zamawiającego w wysokości 5 % średniego miesięcznego wynagrodzenia umownego, ustalonego 
zgodnie z ust. 1 pkt. 1). 

3. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
4. Łączna kwota kar nie może przekroczyć czterokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia 

umownego, ustalonego zgodnie z zapisami ust. 1 pkt 1). 
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5. Zamawiający odstąpi od potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa 
powyżej, w sytuacji zakazu ich potrącania wynikającego z odrębnych przepisów prawa. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrudnienia przewoźnika zastępczego, o którym mowa w § 5 
ust. 1 pkt 4) na koszt Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje przedmiotu 
zamówienia. 

§ 7 
 

1.  Wykonawca może zlecić zgodnie z ofertą Wykonawcy (zał. nr 2) wykonanie części zamówienia 
objętego przedmiotem niniejszej umowy Podwykonawcom po spełnieniu wymagań wynikających  
z niniejszej umowy oraz z SWZ, tj. wykonanie nw. zakresu usług: 
………………………………………………………….....………………………………………….…………
………………………………………………….....………………………………..……..…….………………
………………………………………….....………………..……………….. 

2. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o umowie o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć 
umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi stanowiące 
część zamówienia objętego niniejszą umową, zawartą między Wykonawcą a innym podmiotem 
(Podwykonawcą). 

§ 8 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych  
w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy lub zmian istotnych 
tj. okoliczności, których nie można było przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,  w  przypadku  
wystąpienia  co  najmniej  jednej  z  okoliczności wymienionych poniżej: 

1) z uwagi na działania siły wyższej. Dla potrzeb umowy siła wyższa oznacza zdarzenie, którego 
wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu 
należytej staranności, a w szczególności: katastrofalne działania przyrody, akty władzy 
ustawodawczej i wykonawczej, zaburzenia życia społecznego.  

Zmiana umowy wynikająca z powyższej okoliczności nie może wykraczać poza to, co jest 
konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiej zmiany okoliczności. 

Wykonawca powinien dostosować się do zaistniałej sytuacji, o której zostanie zawiadomiony 
przez Zamawiającego. 

2) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania usługi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

3) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku: 
a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w zakresie o którym mowa § 3 ust. 4, 
b) wydłużenia trasy, o której mowa w § 2 ust. 15, 

4)  zmiany pojazdów którymi realizowany jest przedmiot umowy lub zmiany osób realizujących  
        przedmiot umowy. 

Zmiana liczby przewożonych dzieci/uczniów nie powodująca wydłużenia trasy, wydłużenie trasy  
o której mowa w § 2 ust. 12 i 13  nie wymaga zmiany umowy i nastąpi przez odpowiednią zmianę 
w harmonogramie dowozu dzieci. 

3. Określenie dodatkowego wynagrodzenia, za wydłużenie trasy, o którym mowa w  § 2 ust. 15 
nastąpi zgodnie z tymi zapisami. W zakresie dodatkowego wynagrodzenia zostanie zawarty aneks 
do umowy. 

4. Zmiana w zakresie wydłużenia trasy, o której mowa w § 2 ust. 15 nie wymaga zmiany umowy  
i nastąpi przez odpowiednią zmianę w harmonogramie dowozu dzieci. 

5. Wprowadzanie zmian do umowy w okolicznościach określonych powyżej dopuszczalne jest pod 
następującymi warunkami: 

1) wprowadzenie zmian wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

2) zmiany mogą być wprowadzone na podstawie umotywowanego, pisemnego wniosku  
  Wykonawcy i zaakceptowaniu go przez Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego, 
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3) w przypadku zmiany pojazdów bądź osób, za pomocą których Wykonawca realizuje przedmiot  
  umowy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany pojazd oraz  
  osoby spełniają wymogi wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) zmiany nie mogą pogarszać sytuacji Zamawiającego w stosunku do warunków na jakich umowa  
  została zawarta, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1) i 3), 

6. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian. 
7. Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego o zmianie adresu siedziby Wykonawcy, 

formy prawnej lub numeru rachunku bankowego i przedłoży dokumenty potwierdzające te zmiany. 
Zmiany te zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy.  

8. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 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 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

a)    dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp,  

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie  
        art. 108 Pzp, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury  
     przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że  Rzeczpospolita     
      Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy  
      2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że  
     Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.  

3) W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 2) lit. a Zamawiający odstępuje od umowy  
w części, której zmiana dotyczy. 

4) W przypadkach, o których mowa w ust. 8 pkt 1) Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. Niezależnie od podstaw odstąpienia od umowy określonych w kodeksie cywilnym,  Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1) 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 wypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2) wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy – w terminie 30 dni od daty powzięcia 
wiadomości  
o tym fakcie;  

3) zajęcia składników majątkowych Wykonawcy – w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości 
o tym fakcie. 

6. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy w przypadkach,  
     gdy: 

1) Wykonawca realizuje przedmiot umowy z naruszeniem warunków umowy i pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie, po upływie wyznaczonego terminu, nie rozpocznie 
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami ustalonymi w niniejszej umowie; 

2) Wykonawca nie wywiązuje się z zobowiązań, wynikających z niniejszej umowy bez 
uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;  

3) Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy wykonywanie przedmiotu umowy i przerwa ta trwa 
dłużej niż 1 tydzień i po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania realizacji umowy 
nie podjął się kontynuowania realizacji przedmiotu umowy; 

4) Wykonawca realizuje przedmiot umowy z naruszeniem przepisów, o których mowa w § 5 ust. 1 
pkt 2). 
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7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni  
 odpowiednio od upływu terminu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 6 pkt 1-3, lub  
 powzięcia wiadomości o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt 4).  

8. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający nie  
 wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo wyznaczenia dodatkowego miesięcznego terminu  
 do zapłaty należności – w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu. 

9. Odstąpienie od umowy wymaga zastosowania formy pisemnej pod rygorem nieważności takiego  
 oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

10. Wszystkie zmiany umowy wymagają zgody stron, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

§ 9 

1. Wykonawca oświadcza, że czynności osoby kierującej pojazdem będą wykonywane przez osobę 
zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - zwaną 
Pracownikiem, wymienioną w zał. nr 8 do umowy pn. „Wykaz pracownika zatrudnionego na 
podstawie umowy o pracę” ( zwanego dalej „Wykazem pracownika”). 

2. Wymóg wskazany w ust. 1 nie ma zastosowania do osób samozatrudnionych. 

3. Wykonawca oświadcza, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani  
w Wykazie Pracowników będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy  
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy  
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.).  

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę, Podwykonawców wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

5. Zgodnie z art. 438 ust. 2 Pzp w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, o których mowa w ust. 1 Zamawiający może żądać w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę, 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
4) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
 

§ 10 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich danych osobowych 
oraz informacji poufnych oraz do niewykorzystywania danych osobowych/informacji poufnych dla 
celów innych aniżeli służące realizacji przedmiotu umowy.  

2. Za dane osobowe i informacje poufne rozumie się wszelkie dane oraz informacje chronione 
dotyczące Zamawiającego, chronione na podstawie 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 (dalej: RODO lub Rozporządzenie), ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. 
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742), a także inne, jeśli Zamawiający 
oznaczy je jako poufne, a zostały powzięte lub otrzymane przez Wykonawcę, w związku  
z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania umowy.  

3. Obowiązek ochrony danych osobowych/informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy niezależnie 
od formy ich przekazania przez Zamawiającego.  

4. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy danych osobowych/informacji poufnych:  
1) których ujawnienie jest wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 
2) które są powszechnie znane lub zostały podane do publicznej wiadomości przez 

Zamawiającego lub za jego zezwoleniem. 
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5.  Wykonawca nie będzie sporządzać kopii danych osobowych/informacji poufnych,  
z wyjątkiem kopii niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie wykonane kopie będą 
określone jako należące do Zamawiającego. 

6. Wykonawca może ujawnić informacje poufne osobie trzeciej wyłącznie po uzyskaniu uprzednio 
odpowiednio zgody Zamawiającego /rodziców/opiekunów prawnych, wyrażonej na piśmie. 

7. Wykonawca z dniem zakończenia wykonywania umowy zobowiązany jest do zwrotu wszystkich 
danych osobowych/informacji poufnych Zamawiającemu, w tym sporządzonych kopii. 

8. Obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych/informacji poufnych spoczywa na 
Wykonawcy także po wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu przez strony.  

9. Szczegółowe zasady powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych określa umowa 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiąca integralną część niniejszej umowy. 

 
§ 11 

 
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2. Strony wykluczają możliwość przenoszenia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 

osoby trzecie w drodze przelewu (cesji), w trybie art. 509 - 517 kodeksu cywilnego. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy prawa 

powszechnie obowiązujące, w tym Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
5. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadomienia się na piśmie o zaistniałych 

przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 
 

§ 12 

Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy: 

Załącznik nr 1 – SWZ, 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy, 

Załącznik nr 3 – Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu,  

Załącznik nr 4 –  Kserokopia polisy ubezpieczenia OC i NNW pojazdu,  

Załącznik nr 5 –  Kserokopia dokumentu stwierdzającego posiadane uprawnienia do kierowania 
pojazdem,  

Załącznik nr 6 - Wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 

Załącznik nr 7 –  Harmonogram, 

Załącznik nr 8 – Wykaz pracownika, 

Załącznik nr 9 – Umowa powierzenia przetwarzania danych, 

Załącznik nr 10 - Parametry wózka przewożonego na trasie nr III, 

Załącznik nr 11  - Parametry wózka przewożonego na trasie nr VI, 

Załącznik nr 12  - Parametry wózka przewożonego na trasie nr VIII, 

Załącznik nr 13  - Parametry wózka przewożonego na trasie nr VIII, 

Załącznik nr 14  - Parametry wózka przewożonego na trasie nr VIII. 
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