
UMOWA Nr CRU .2020/WZP.272..2021-1/WRPZP.271-34/2021 

W dniu …………r. w Swarzędzu pomiędzy Gminą Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, 

NIP 777-30-98-737, REGON 631258483 zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną 

przez: 

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz - Mariana Szkudlarka, 

a  

została zawarta umowa następującej treści: 

 

 

§1 

Przedmiotem zamówienia są usługi Przewozu uczniów niepełnosprawnych z Gminy 

Swarzędz do placówek specjalnych w roku 2022 zgodnie z wymogami zawartymi  

w Specyfikacji  Warunków Zamówienia, w tym opisem przedmiotu zamówienia. 

§2 

1. Strony ustalają, że datą rozpoczęcia usług będzie dzień ….01.2022r. 

2. Strony ustalają, iż zakończenie świadczenia usług objętych niniejszą umową nastąpi  

w dniu 23 grudnia 2022 roku. 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje pojazdami samochodowymi przystosowanymi 

do przewozu osób niepełnosprawnych oznakowanymi zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy 

z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze 

zm.), które spełniają warunki dotyczące emisji spalin zawarte w ofercie Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy zgodnie z przepisami 

prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z zm.).  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną za prawidłowe wykonywanie przedmiotu 

umowy wobec Zamawiającego, oraz jest zobowiązany do naprawienia szkód 

wynikających z wykonywania przedmiotu umowy.  



6. Podczas transportu dzieci pełną odpowiedzialność za dzieci oraz za prawidłową 

realizację usługi ponosi Wykonawca. 

7. Wykonawca oświadcza, że wszelkie prace: kierowców i opiekunów w trakcie przewozu 

uczniów - będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy zgodnie  

z wykazem dostarczonym przed podpisaniem umowy - „ Wykaz Pracowników”. 

§3 

1. Całkowite maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty 

………….zł (słownie ……………………………….. złotych).  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w cyklach miesięcznych po zakończeniu 

świadczenia usługi w danym miesiącu na podstawie kilometrowej stawki 

wynagrodzenia w wysokości …………zł brutto za 1 km słownie 

…………………………brutto/1km. 

3. Płatność będzie dokonywana w oparciu o rzeczywistą ilość przejechanych kilometrów 

przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamawianych usług w ramach  

Umowy, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia, zmiana ta 

może dotyczyć nie więcej niż 50% wartości Umowy, o której mowa w ust. 1 i nie może 

prowadzić do zmiany treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru oferty 

najkorzystniejszej. 

5. Podstawą do zapłaty faktury będzie zatwierdzony przez uprawnionego przedstawiciela 

Zamawiającego i Wykonawcy, protokół odbioru potwierdzający ilość przejechanych 

kilometrów.  

6. Strony określają, że płatność nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy 

Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego. 

7. Płatność za fakturę końcową nastąpi w terminie do końca roku 2022 r.  

8. Płatności dokonywane będą, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury oraz 

protokołu odbioru zrealizowanych usług, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

9. Wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT musi posiadać następujące dane: 

Nabywca:  

Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, NIP 777 30 98 737  

Odbiorca:  

Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz 

Z komentarzem [GJ1]: Ten zapis się kłóci w terminem 

realizacji umowy który może trwać do 3 stycznia 2022 roku. 

Nie wiem jaka jest jego idea.  

Z komentarzem [SSG2R1]: Realizacja jest do 23 grudnia 

2022 więc raczej jest ok. proponuje zapis pozostawić 



10. Za dzień płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

11. Faktura doręczona do siedziby Zamawiającego i niepotwierdzona protokołem odbioru 

zostanie odesłana Wykonawcy. 

12. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, a Wykonawca wyraża zgodę na to, że płatność 

zrealizowana zostanie tylko i wyłącznie na wskazany w fakturze rachunek bankowy  

w drodze Mechanizmu Podzielonej Płatności o którym mowa w art 108a ust. 2 ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 106 ze 

zm. ). W przypadku braku możliwości realizacji takiego rodzaju płatności, leżącej po 

stronie Wykonawcy, zostanie ona zrealizowana wyłącznie na rachunek bankowy 

Wykonawcy widniejący w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT o którym 

mowa w art. 96b ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług  

(t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 106 ze zm.). Termin płatności w takim przypadku biegnie od 

chwili poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o rachunku spełniającym 

w/w wymaganie. 

§ 4 

1. Zamawiający wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg 

usługi: Dorotę Zaremba 

2. Wykonawca wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg 

usługi: ………………… 

3. Zamawiający ma prawo kontroli i zgłaszania uwag do wykonywanej usługi.  

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac objętych zamówieniem zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i normami, zasadami BHP oraz z należytą starannością. 

2. W przypadku wystąpienia awarii środka transportu w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić inny, sprawny środek transportu 

o wymaganych przez Zamawiającego parametrach w nieprzekraczalnym czasie 1 

godziny. 

3. Podczas wykonywania usługi transportu, na każdy samochód Wykonawca zapewni 

obecność 1 osoby z uprawnieniami do pełnienia funkcji opiekuna niepełnosprawnych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnego ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  



z przedmiotem niniejszej umowy na kwotę min. 200.000,00 zł przez cały okres 

realizacji umowy. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania usługi personel wskazany  

w ofercie Wykonawcy.  

2. Zmiana którejkolwiek z tych osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi 

być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania 

przez Zamawiającego. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany 

nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do pracy którejkolwiek osoby.  

3. Zamawiający zaakceptuje zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji  

i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub 

wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy.  

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do wykonania przedmiotu zamówienia 

innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

5. W trakcie realizacji zamówienia, który obejmuje rok szkolny 2021/2022 i 2022/2023 może 

dojść do sytuacji, że zmianie ulegnie liczba uczniów dowożonych do szkół specjalnych 

poza gminą oraz zmienią się miejsca docelowe dowozu, na skutek zmian miejsca 

zamieszkania dowożonych dzieci lub zmiany szkoły. 

§ 7 

Zamawiający jako administrator danych osobowych zgodnie z 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” powierza Wykonawcy 

przetwarzanie danych osobowych ucznia oraz rodzica/opiekuna prawnego ucznia wyłącznie 

w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych. 

§ 8 



1. Sposób rozliczania z podwykonawcami - Wykonawca ma prawo do powierzania usług 

związanych z przedmiotem Umowy na zasadach określonych poniżej: 

2. Wykonawca nie ma prawa zmienić umowy lub podpisać zaakceptowanego przez 

Zamawiającego projektu umowy z podwykonawcą poprzez podniesienie jego 

wynagrodzenia lub zmianę terminów płatności bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

Powyższe postanowienia będą miały zastosowanie odpowiednio do umów podwykonawcy 

z dalszym podwykonawcą. 

3. Wykonawca gwarantuje, że jego podwykonawcy posiadać będą doświadczenie i stosowne 

kompetencje w zakresie usług powierzonym im przez Wykonawcę.  

4. W umowach z podwykonawcami, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, by warunki 

wykonania usług, terminy i zasady płatności na rzecz podwykonawców były analogiczne 

do warunków przewidzianych w niniejszej Umowie. Dodatkowo, umowa z podwykonawcą 

zawierać będzie postanowienie przewidujące dokonanie pełnego rozliczenia z 

podwykonawcą za wykonane przez niego usługi w terminie 3 dni od daty podpisania 

protokołu odbioru końcowego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu oświadczenia 

podwykonawców, iż nie zalega względem nich z zapłatą należnego im wynagrodzenia, 

oraz na żądanie Zamawiającego dowody uiszczenia wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom. Oświadczenia o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca 

zobowiązany będzie dołączyć każdorazowo do faktury VAT obejmującej wynagrodzenie 

za wykonanie danej części usług. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy 

Zamawiającemu w/w oświadczeń, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania części 

należnych Wykonawcy płatności równych kwocie należnej podwykonawcy 

(podwykonawcom), którego (których) oświadczenia nie zostały przekazane 

Zamawiającemu, do czasu doręczenia przez Wykonawcę tych dokumentów. 

6. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, podwykonawca nie ma prawa, bez zgody 

zamawiającego pod rygorem nieważności, zmienić umowy z dalszym podwykonawcą. 

Zmiany umowy dokonane bez pisemnej zgody zamawiającego są w stosunku do 

zamawiającego i inwestora bezskuteczne. 

§ 9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

2. w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 15% wartości całkowitego wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w §3 ust. 1, 



3. za niewykonanie w terminie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia - w 

wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 1 za 

każdy dzień zwłoki, 

4. za nieprzedłużenie w wyznaczonym terminie polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w §5 

ust. 4 umowy, w wysokości 10 % kwoty o której mowa w § 3 ust. 1, 

5. w przypadku wykorzystania przez zamawiającego samochodu nie spełniającego norm 

emisji spalin zadeklarowanych w ofercie Wykonawcy – 1000 zł za każdy przypadek 

dotyczący jednostkowego transportu w danym dniu, 

6. za wykonywanie usług przez podwykonawców bez zgody Zamawiającego  

w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 1,  

7. za nieprzedłożenie wskazanych w SWZ dokumentów dotyczących zatrudnienia 

pracowników na umowę o pracę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

skutkować będzie naliczeniem kary umownej w wysokości kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie 

dopełniono przedmiotowego wymogu - za każdą osobę poniżej liczby wskazanej w 

„Wykazie Pracowników” złożonym przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy . 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania przekraczającego określone  

w umowie kary. 

9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

10. Od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualną 

szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu zamówienia w stosunku do swoich pracowników, 

Zamawiającego i osób trzecich. 

§ 10 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi. 



3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić 

wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający może: 

6. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

7. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

8. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

10. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przez zamawiającego. 

§ 11 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 3 ust. 1. 

2. 100% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie wniesione w dniu 

podpisania niniejszej umowy w formie pieniądza. 

3. Zwrot kwoty zabezpieczenia nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 453 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 



§ 12 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określonych w OPZ. 

2. 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 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 świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie, jednak nie krótszym niż 7 dni roboczych, 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: 

a) oświadczenie 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, imion i nazwisk 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 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 

„RODO” (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; 

c) 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; 

d) 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 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych i „RODO”. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. 

4. 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 w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 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.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 



§ 13 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach, 

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

d) wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług bez uzasadnionych przyczyn oraz 

nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu 

zamówienia lub odmawia podpisania protokołu odbioru, 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie 

przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec Wykonawcy. 

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

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

§ 14 

1. Zmiany postanowień umowy następują w formie pisemnej pod rygorem nieważności  

i tylko w przypadku okoliczności, które zostały określone w SWZ tj.: 

a) w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, może zmienić się liczba 

dowożonych uczniów do szkół specjalnych, przedszkoli specjalistycznych 

ośrodków szkolno - wychowawczych i rehabilitacyjnych, w szczególności na 

skutek zmiany miejsca zamieszkania dowożonych dzieci 

b) w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, mogą zmienić się miejsca docelowe 

dowozu w szczególności na skutek zmiany miejsca zamieszkania dowożonych 

dzieci lub zmiany szkoły. 

2. Spory mogące wynikać z realizacji umowy będą rozstrzygane na zasadzie 

porozumienia stron umowy. 



3. W razie wątpliwości co do treści niniejszej umowy pierwszeństwo w jej interpretacji ma 

treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, treść niniejszej umowy, 

odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. – Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego, oraz niepozostające 

w sprzeczności z treścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia 

oferty przetargowej. 

4. Strony oświadczają, że ewentualne spory powstałe na tle realizacji postanowień 

niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

5. Strony zobowiązują się informować o każdej zmianie swojego adresu w terminie 2 dni 

od jej dokonania, listem poleconym na adres drugiej Strony. W przypadku 

niedopełnienia tego obowiązku pismo wysłane na dotychczasowy adres Strony uważa 

się za doręczone. 

6. Wykonawca oświadcza, że bez uzyskania zgody Zamawiającego nie dokona cesji 

wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej 

umowy. 

7. Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, cztery dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

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

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

 
 


