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PROJEKT UMOWY  
 

Zawarta w dniu ..……. r. pomiędzy Gminą Namysłów, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 

reprezentowaną przez .…………………………………………………………………………….………… 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Namysłów – ………………………………………………..…….., 

a ……..………………………………………………………………………………………………………, 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Zamawiający, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym z dnia ………2018 r.  

powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do przewozów szkolnych obejmujących dowozy dzieci                   

i uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Namysłów poprzez zakup biletów 

miesięcznych, tj. do: 

1) trasa nr 1: do Ligoty Książęcej (przedszkole, szkoła podstawowa, oddziały gimnazjalne)  

z miejscowości: Krasowice, Smarchowice Śląskie, Barzyna, Niwki, Przeczów, Brzozowiec, 

Minkowskie, Apostoły, Smarchowice Wielkie, Nowe Smarchowice, Żaba, Krzemieniec, Mikowice, 

Wszeradów; 

2) trasa nr 2: do Smarchowic Wielkich (przedszkole, szkoła podstawowa) z miejscowości: Apostoły, 

Nowe Smarchowice, Żaba, Minkowskie, Krzemieniec,  

3) trasa nr 3: do Jastrzębia (przedszkole, szkoła podstawowa) z miejscowości: Ziemiełowice, 

Jastrzębie J.W., Nowy Folwark, Miodary, Biestrzykowice; 

4) trasa nr 4: do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Namysłowie, Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysłowie,  

z miejscowości: Ziemiełowice, Jastrzębie, Jastrzębie J.W , Nowy Folwark, Miodary, 

Biestrzykowice, Ligotka; 

5) trasa nr 5: do Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie, Szkoły Podstawowej Nr 3  

w Namysłowie, Przedszkola Nr 3 w Namysłowie, Przedszkola Nr 1 w Namysłowie z miejscowości: 

Łączany, Smarchowice Małe, Objazda, Kowalowice, Michalice,  

6) trasa nr 6: do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Namysłowie z miejscowości: Łączany, Smarchowice 

Małe, Kamienna, Rychnów, Igłowice, Baldwinowice, Woskowice Małe, Bukowa Śląska, Objazda, 

Kowalowice, Michalice, Józefków 

7) trasa nr 7: do Szkoły Podstawowej w Kamiennej i Przedszkola w Bukowie Śląskiej  

z miejscowości: Bukowa Śląska, Igłowice, Baldwinowice, Woskowice Małe, Rychnów, Kamienna, 

8) trasa nr 8: do Głuszyny (przedszkole, szkoła podstawowa) z miejscowości: Smogorzów, 

Brzezinka, Głuszyna (były PGR), Pawłowice, Kowalowice, Nowy Dwór, Józefków, Michalice 

Objazda, 

9) trasa nr 9: do Smogorzowa (szkoła podstawowa i oddziały gimnazjalne) z miejscowości: 

Namysłów, Nowy Dwór, Józefków, Michalice, Objazda, Kowalowice, Pawłowice, Głuszyna, 

Brzezinka.  

2. Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia, z którą Wykonawca 

zapoznał się, co niniejszym potwierdza. 

 

§ 2 

1. Obowiązki Koordynatora ze strony Zamawiającego pełnić będzie: …………………………………. 

2. Obowiązki Koordynatora ze strony Wykonawcy pełnić będzie ……………………………………… 

3.  

§ 3 

TERMIN REALIZACJI 
 

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia 03.09.2018 r. do dnia 28.06.2019 r. z wyłączeniem dni wolnych 

od pracy oraz przerw w pracy poszczególnych placówek oświatowych. 
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2. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszej umowy oznacza rozpoczęcie terminu  

do naliczania kar umownych, o których mowa w § 11. 

 

§ 4 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 
 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy określony w § 1, zgodnie z przeprowadzonym 

przetargiem nieograniczonym ustala się na kwotę brutto …………..………. zł (słownie złotych: 

…………………………………………………………………………………………..…..….. 00/100). 

2. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne                                  

do jego wykonania, m.in.: 

 wartość usługi określonej w przedmiocie zamówienia, 

 podatek od towarów i usług, 

 wszelkie podatki, opłaty i należności publiczno-prawne, 

 wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku z realizacją 

przedmiotu zamówienia, 

 koszty ubezpieczeń. 

§ 5 

PODWYKONAWSTWO 
  
1.  Wykonawca z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi może: 

1) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej 

części do powierzenia podwykonawcom, 

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

3) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w złożonej ofercie, 

4) zrezygnować z podwykonawstwa.  

2. W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym 

bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem             

do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz 

dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych  

w wykonywanie usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,              

o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje 

na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

usług. 

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

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,                         

że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu  

nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Umowa z podwykonawcą powinna zawierać w szczególności: 

1)  zakres usług do wykonania, 

     2)  termin realizacji, 

     3)  wynagrodzenie, 

     4) termin zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury  

potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

     5) zapis, że w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego  

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli 

zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, Zamawiający zapłaci 

bezpośrednio podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek  

 należnych Wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy  

 o podwykonawstwie.  

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać:  
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1) zapisów uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy do zapłaty 

przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres usług wykonanych przez 

podwykonawcę; 

2) zapisów, które są sprzeczne z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą. 

1. Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji projekt umowy z podwykonawcą,                            

a następnie podpisaną umowę. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia 

oświadczenia podwykonawców oraz dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom 

(dalszym podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. 

Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego  

je podwykonawcy oraz dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu 

wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z umów  

o podwykonawstwo.  

3. Jeżeli w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, 

Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio  

do Zamawiającego.  

 

§  6 

[Wykonawca usługę objętą zamówieniem wykona bez udziału podwykonawców. 

lub 

1. Wykonawca usługę objętą zamówieniem powierzy podwykonawcy w następującym zakresie: 

………………………………………………………………………………….………………..……..… 

     ………………………………………………………………………………….……………………… 

2. W przypadku wykonywania usługi przy pomocy podwykonawców, Wykonawca ponosi wobec 

Zamawiającego pełną odpowiedzialność za tę usługę.]* 

* (udział podwykonawców w zakresie odpowiedzialności za usługę zostanie wpisany zgodnie  

z deklaracją przedstawianą w ofercie). 

 

§    7 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi objęte umową według ustaleń zawartych  

w § 1 i następnych, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki przewozów pojazdami 

przystosowanymi konstrukcyjnie do przewozu dzieci, wyposażonymi w specjalistyczne oznaczenia 

oraz gwarantując profesjonalizm kierowców. 

2. Kierowcy Wykonawcy wykonujący usługę muszą posiadać ważne badania lekarskie oraz aktualne 

przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia autobusu zastępczego w przypadku awarii  

do ……….. minut od zgłoszenia zdarzenia. 

4. Pojazdy służące do przewozu uczniów i dzieci muszą spełniać wymogi niezbędne do dopuszczenia  

do ruchu drogowego. 

5. Wykonawca będzie przestrzegał regularności i punktualności kursowania zgodnie z ustalonym 

harmonogramem przewozów. 

6. Zamawiający będzie miał prawo do rutynowej kontroli organizacji oraz realizacji dowozów, a także 

zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej chwili kontroli stanu technicznego pojazdu  

oraz trzeźwości kierowcy przy pomocy odpowiednio powołanych do tego służb (Policja, Inspekcja 

transportu Drogowego). 

§   8 
 

1. Zmiana ilości uczniów w trakcie roku szkolnego nie będzie stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń 

przez Wykonawcę, co do ilości faktycznie zamówionych przez Zamawiającego biletów w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy. 
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2. Bilety miesięczne wystawione będą przez Wykonawcę na podstawie otrzymywanych od dyrektorów 

jednostek oświatowych Gminy Namysłów, miesięcznych imiennych list uczniów uprawnionych  

do dowozu. 

3. W ramach świadczonej usługi Wykonawca zapewnia możliwość bezpłatnego korzystania z przewozu,  

w każdym autobusie, przez osobę dorosłą wskazaną przez Zamawiającego, w celu zapewnienia opieki 

dzieci i uczniów podczas przewozu, zgodnie z obowiązkiem wynikającym  z art. 14a ust. 3 oraz 17  

ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2017 r., poz. 2198 z późn. 

zmianami). 

4. Opiekunów na poszczególnych trasach przewozu, w imieniu Zamawiającego, zapewniają dyrektorzy 

placówek oświatowych Gminy Namysłów, do których dowożeni są uczniowie lub dzieci. 

5. Zamówienie realizowane będzie w formie regularnych przewozów pasażerskich na terenie Gminy 

Namysłów – na podstawie biletów miesięcznych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r.  

o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 

2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 z późn. zmianami). 

6. Dzieci i uczniowie powinni być dowiezieni do przedszkoli i szkół, oraz z nich odebrani w godzinach 

uzgodnionych z dyrektorami poszczególnych placówek oświatowych Gminy Namysłów. 

7. Przystanki, czyli miejsca wsiadania i wysiadania dowożonych osób, uzgadniane będą również  

z dyrektorami placówek oświatowych Gminy Namysłów. 

 

§ 9 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie 

wypłacone w 10 miesięcznych ratach (od września do czerwca) - każda w wysokości 1/10 części 

wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie określonym w art. 106 i ustawy  

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017, poz. 1221 z późn. zmianami) 

po miesiącu, w którym odbyła się realizacja usługi. 

3. Bezpośrednie płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcom za wykonane usługi, 

Zamawiający będzie realizował na zasadach określonych w § 5 umowy na konta bankowe 

podwykonawców wskazane na kopiach ich faktur.  

4. Podstawą płatności należnych podwykonawcom zgodnie z ust. 1, będzie prawidłowo wystawiona 

faktura Wykonawcy z dołączonymi następującymi dokumentami: potwierdzonymi za zgodność                     

z oryginałem kopiami prawidłowo wystawionych faktur podwykonawców, sporządzonymi przez 

Wykonawcę i podwykonawcę za ten sam okres rozliczeniowy, określającymi zakres wykonanych 

usług wynikający z umów o podwykonawstwo, pisemną dyspozycją Wykonawcy 

do przekazania kwot należnych podwykonawcom wynikających z wystawionych przez nich faktur 

zaakceptowaną przez Koordynatora ze strony Zamawiającego.  

5. Kwoty wypłacone podwykonawcom na podstawie dokumentów wymienionych w ust. 3 pomniejszać 

będą należności Wykonawcy wskazane na fakturze.  

6. W przypadku, gdy podwykonawca nie zafakturował żadnych usług w danym okresie 

rozliczeniowym, Wykonawca załączy do faktury oświadczenie podwykonawcy potwierdzające  

tę okoliczność, wówczas cała kwota wynikająca z faktury zostanie wypłacona Wykonawcy.  

7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia  

za wykonane usługi jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, biorącym udział w realizacji przedmiotu zamówienia.  

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 

wyżej, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy, w części 

równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

8. Wykonawca wraz z fakturą przedkłada oświadczenia podwykonawców oraz dowody dotyczące 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), których termin upłynął                   

w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione  

do reprezentowania składającego je podwykonawcy, lub dowody powinny potwierdzać brak 
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zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców 

wynikających z umów o podwykonawstwo. 

9. Faktura wystawiona przez Wykonawcę będzie płatna w terminie do 14 dni po otrzymaniu  

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

10. Faktura wystawiona bezpodstawnie zostanie zwrócona Wykonawcy. 

11. Faktura wystawiona nieprawidłowo dotycząca należnego wynagrodzenia będzie płatna, w terminie  

o którym mowa w ust. 9, po wystawieniu i dostarczeniu do Zamawiającego faktury korygującej. 

12. Fakturę należy wystawiać na adres: Gmina Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, 

NIP: 752-13-59-204. 

13. Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.   

14. Strony postanawiają, że Wykonawca i podwykonawca nie może przenieść na osoby trzecie 

wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. 

 

§ 10 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY 
 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od 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, w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym  

w szczególności w następujących sytuacjach, stanowiących ważne powody rozwiązania: 

1) w przypadku zakończenia przez Wykonawcę działalności gospodarczej określonej we wstępnej 

części umowy;  

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn  

albo nie kontynuuje jej – pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;  

3) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nieterminowo w szczególności opóźnia  

się z przywozem lub odwozem dzieci, i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do zmiany 

sposobu wykonania umowy, nie zmienia sposobu wykonania umowy; 

4) gdy Wykonawca wykonuje usługę w sposób wadliwy, niezgodnie z obowiązującymi przepisami 

albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy i pomimo wezwania Zamawiającego złożonego                

na piśmie do zmiany sposobu wykonania, nie reaguje. 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp; 

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie                        

art. 24 ust. 1 uPzp; 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 

zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 

2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa 

Unii Europejskiej. 

4. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym, określone w ust. 2, nastąpi z winy Wykonawcy. 

5. Umowa może być rozwiązana w drodze pisemnego wypowiedzenia przez każdą ze stron  

z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. 

6. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym powinno nastąpić w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.   
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§ 11 

KARY UMOWNE 
 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez stronę, 

zapłaci ona drugiej stronie karę umowną. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – każdorazowo w wysokości 0,5 % 1/10 części 

wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek: 

a) nie dowiezienia dzieci w danym dniu, 

b) opóźnienie powyżej 15 minut w przywozie lub odwozie dzieci, 

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % 

wartości wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1, 

3) w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 

obowiązków wynikających z umowy - w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia, określonego  

w § 4 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek. 

4) w przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę                                   

lub podwykonawcę albo dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia lub nieprzedłożenia wymaganych 

umową dokumentów – w wysokości  2 % wartości wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1,                      

za każdy stwierdzony przypadek. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z winy 

Zamawiającego - w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1. 

4. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną 

- do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z należności stwierdzonych 

fakturą Wykonawcy. 

6. Strony za obopólnym porozumieniem mogą odstąpić od naliczania kar umownych. 

 

§ 12 

OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 
 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: przewozy dzieci i uczniów. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu, w terminie 5 dni od podpisania umowy, 

oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób realizujących czynności w ramach 

przedmiotu umowy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności o których 

mowa w ust. 1 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania 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 świadczenia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę                

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 
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1) 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 szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika                        

nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę                    

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę                       

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia                      

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

3) 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. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję 

w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 11. Niezłożenie 

przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę                  

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy.  

7. Wszystkie postanowienia w niniejszym paragrafie dotyczące podwykonawców stosuje                               

się odpowiednio do dalszych. 

§ 13 

UBEZPIECZENIE 
 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, w tym wobec osób trzecich wyrządzone               

w czasie realizacji przedmiotu umowy. 

2. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, m.in. dotyczy zrekompensowania przez Wykonawcę 

ewentualnych szkód wyrządzonych Zamawiającemu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się uznać ewentualne roszczenia odszkodowawcze uczestników 

przejazdów, skierowane przeciwko niemu jak i Zamawiającemu w zakresie wykonywania 

przedmiotu zamówienia.  

4. Wykonawca musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności i posiadania mienia – w zakresie przewozu osób na terenie kraju. 

Ubezpieczenie musi obejmować szkodę na osobie. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu kopię polisy potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 

 

§ 14 

ZMIANA UMOWY 
 

1. Dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach oraz na warunkach przewidzianych  

w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia właściwej dla przetargu  

o którym mowa w § 1, tj. w sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 1. 
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2. Zakazuje się zmian  postanowień  zawartej  umowy  lub  umowy  ramowej w stosunku  do   treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zachodzi co najmniej jedna 

z następujących okoliczności: 

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych  

od dotychczasowego W ykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się 

niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych  

lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 

usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów                

dla Zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Z amawiający,   

 działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

 b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: 

a)  na podstawie postanowień umownych, 

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy W ykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 

pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców; 

 4)  zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 3; 

5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie               

 art. 11 ust. 8 uPzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie                   

 w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo w przypadku zamówień na roboty budowlane  

 – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

3. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 

1) zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy lub umowy ramowej                             

w pierwotnym brzmieniu; 

2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy  

lub przyjęto by oferty innej treści, 

b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób 

nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, 

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający  

z umowy, 

d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym 

Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 2  pkt 3. 

4. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 15 

KLAUZULA SALWATORYJNA 
 

1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej umowy, z mocy prawa 

lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, 

zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy zachowują 

pełną moc i skuteczność. 
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2. Postanowienia niniejszej umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione,  

na mocy niniejszej umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi,  

które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze  

dla każdej ze stron. 

 

§ 16 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego                   

oraz właściwe przepisy szczególne. 

2. Mogące wyniknąć spory ze stosunku objętego niniejszą umową, strony poddadzą pod  rozstrzygnięcie 

rzeczowo właściwego sądu, określonego według siedziby Zamawiającego. 

3. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze otrzymuje 

Zamawiający i 1 egzemplarz - Wykonawca. 

 

 

    Wykonawca:                                                                                                   Zamawiający: 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


