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U M O W A 
nr ZP.271.2.2017 

Zawarta w dniu ....................... roku pomiędzy: 
Gminą Żabia Wola – Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola , 
reprezentowaną przez Dyrektora CUW-Żabia Wola – Justynę Wodnicką–Żuk na podstawie 
pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Żabia Wola, przy kontrasygnacie Głównego 
Księgowego CUW-Żabia Wola- Marcjanny Tober 
zwaną dalej w treści Umowy „Zamawiającym”, a:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej w treści Umowy „Wykonawcą”  
 
W rezultacie wyboru oferty Wykonawcy, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP.271.2.2017, zawarta 
została niniejsza Umowa (zwana dalej „Umową”) o następującej treści:  
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.: „Dowóz dzieci do 
Placówek Oświatowych na terenie Gminy Żabia Wola w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie 
zakupionych biletów miesięcznych”  

2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy (przedmiotu zamówienia), w tym zakres usług, zawarty jest 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) stanowiącej załącznik do Umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznaje 
ją za podstawę do realizacji przedmiotu Umowy.  

 
§ 2 

Zobowiązania Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy (przedmiot zamówienia) oraz wszelkie 

pozostałe obowiązki opisane w Umowie zgodnie ze złożoną ofertą, Umową wraz z załącznikami 
oraz zgodnie z obustronnymi ustaleniami, potwierdzonymi w formie pisemnej.  

2. Wykonawca nie wprowadzi do realizacji przedmiotu zamówienia zamienników i innych rozwiązań 
bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić w rozkładzie jazdy uwagi Zamawiającego w celu 
zapewnienia optymalnego dojazdu uczniów do placówek oświatowych i z powrotem, aby możliwe 
było rozpoczęcie przez nich o czasie zajęć i zabieranie po ich zakończeniu, bez zbędnego 
oczekiwania.  

4. Wykonawca zobowiązuje się posiadać w całym okresie realizacji zamówienia ważną polisę 
odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia oraz z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Dokumenty 
potwierdzające ww. ubezpieczenie, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na żądanie w 
terminie 3 dni od otrzymania od Zamawiającego wezwania w tym zakresie. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny, 
techniczny i fachowy oraz spełnia wymogi przewidziane obowiązującymi przepisami w zakresie 
niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. 

6. Wykonawca przy realizacji swoich zadań zobowiązuje się do dołożenia szczególnej staranności, 
uwzględniając profesjonalny charakter prowadzonej przez siebie działalności.  

7. Wykonawca wykona zamówienie z wykorzystaniem pojazdów wskazanych w ofercie, będących w 
jego dyspozycji, gwarantujących należyte wykonanie Umowy. Strony Umowy dopuszczają zamianę 
pojazdów wymienionych w ofercie Wykonawcy na pojazdy równoważne i pod warunkiem, że 
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zamieniony pojazd będzie spełniał kryterium „jakość środowisko” w takim samym stopniu jak 
pojazd wskazany w ofercie Wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, będą zatrudnieni na stanowiskach kierowców autobusów / busa na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów prawa pracy, bezpośrednio przy realizacji Umowy. 

9. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 
krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zmawiającemu dowody 
zawarcia umów o pracę, w szczególności kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z pracownikami, o których mowa w ust. 8 powyżej. 

Kopie umów o pracę, o których mowa powyżej, powinny zawierać zakres czynności i okres 
zatrudnienia, a pozostałe dane - zanonimizowane. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
zweryfikowania spełnienia wymagań dotyczących zatrudnienia ww. pracowników na podstawie 
umowy o pracę.  

10. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 8 
powyżej będzie skutkowało naliczeniem kar umownych, zgodnie z postanowieniami § 10 Umowy. 

11. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w 
zakresie obejmującym przedmiot zamówienia wraz z uwzględnieniem zmian w tych przepisach.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182, z późn. zm.) zarówno w trakcie realizacji Umowy jak również 
po jej zakończeniu.  

13. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić i przekazać Zamawiającemu dokumenty związane z 
realizacją Umowy, w takim zakresie i w taki sposób w jakim będzie to konieczne dla 
Zamawiającego w związku z jego obowiązkiem zapewnienia uczniom dojazdu do placówek 
oświatowych.  

Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania ww. informacji dotyczących realizacji Umowy, na 
każde pisemne żądanie Zamawiającego, jednak nie później, niż w terminie 2 dni roboczych od dnia 
otrzymania zapytania. 

14. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Zamawiającego oraz inne 
uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości wykonywania przedmiotu Umowy.  

15. Wykonawca w pełni ponosi odpowiedzialność za wynikłe ewentualnie szkody po stronie 
Zamawiającego lub osób trzecich, będące skutkiem niewłaściwego wykonywania Umowy przez 
Wykonawcę, podwykonawców i dalszych podwykonawców, bądź zachowania osób zatrudnionych 
przez Wykonawcę, podwykonawcę i dalszych podwykonawców, w tym również będące skutkiem 
naruszenia postanowień Umowy. 

W przypadku wystąpienia szkód w czasie realizacji Umowy, w tym uszkodzeń elementów nie 
objętych Umową, z winy leżącej po stronie Wykonawcy lub osób, które na jego zlecenie 
uczestniczą w wykonaniu Umowy, Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem szkody 
usunie i dokona stosownych napraw w terminie 7 dni od zaistnienia tych szkód. Jeśli z powodów 
niezależnych od Zamawiającego oraz od Wykonawcy nie będzie możliwe zachowanie tego 
terminu, zostanie on odrębnie ustalony przez Strony Umowy, a w przypadku braku porozumienia 
Stron Umowy w tym zakresie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
Niezastosowanie się do powyższych wymagań będzie skutkowało naliczeniem kar umownych, 
zgodnie z postanowieniami § 10 Umowy. 

16. Wykonawca zobowiązuje się do dopełniania wszelkich obowiązków wynikających z przepisów lub 
standardów wiedzy technicznej służących prawidłowemu zrealizowaniu Umowy.  

 
§ 3 

Zobowiązania Zamawiającego 
Na podstawie Umowy Zamawiający zobowiązuje się do:  
1. Współdziałania z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie wymagała tego realizacja Umowy.  
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2. Wyznaczenia do współpracy z Wykonawcą osób niezbędnych do bieżącego kontaktu w celu 
prawidłowej realizacji Umowy.  

3. Zapewnienia uczniom opieki podczas przewozu na wyznaczonych trasach oraz w czasie wsiadania 
i wysiadania na przystankach.  

4. Przekazania Wykonawcy informacji nt. zapotrzebowania na bilety miesięczne najpóźniej na 10 dni 
przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca.  

5. Terminowej zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 Umowy na rachunek Wykonawcy 
wskazany na fakturze VAT.  

§ 4 
Zasady realizacji Umowy 

1. Wykonawca, w trakcie realizacji Umowy zobowiązany jest:  
a) dokonywać przewozów środkami transportu wskazanymi w ofercie Wykonawcy, z 

zastrzeżeniem zapisów § 2 ust. 7 Umowy, zgodnymi z wymogami przepisów ustawy – Prawo o 
ruchu drogowym, o minimalnej liczbie miejsc siedzących określonej w SIWZ, o standardzie 
wymaganym dla autobusów dowożących uczniów, czystymi i sprawnymi technicznie 
(posiadającymi aktualne badania techniczne), zapewniającymi bezpieczny dowóz uczniów do 
placówek oświatowych,  

b) dokonywać przewozów przy pomocy kierowców posiadających niezbędne uprawnienia 
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym do prowadzenia tego typu zbiorowego transportu 
osób,  

c) niezwłocznie zapewnić pojazdy zastępcze o standardzie równoważnym do tych wskazanych w 
ofercie Wykonawcy w przypadku awarii dotychczasowych autobusów wykorzystywanych w 
przewozie uczniów,  

d) zapewnić ogrzewanie w pojazdach w czasie przewozu uczniów w okresie jesienno-zimowym.  
2. W związku z realizacją Umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną 

przewożonym uczniom i ich opiekunom w zakresie określonym w zawartej umowie ubezpieczenia.  
3. W razie awarii pojazdu wykonującego przewóz uczniów, Wykonawca zobowiązuje się do 

podstawienia pojazdu zastępczego niezwłocznie po powzięciu wiadomości o tym zdarzeniu, 
jednak nie później niż w ciągu 30 minut od zaistnienia zdarzenia, a w przypadku przekroczenia 
tego terminu (30 min) Wykonawca może zostać obciążony karą umowną z tytułu rażącego 
zaniedbania skutkującego nienależytym wykonaniem zamówienia.  

4. W przypadku opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z przyjazdem na przystanek o 
ponad 15 min, Wykonawca może zostać obciążony karą umowną z tytułu rażącego zaniedbania 
skutkującego nienależytym wykonaniem zamówienia.  

5. Powyższe okoliczności nie wyczerpują katalogu rażących zaniedbań Wykonawcy mogących 
skutkować stwierdzeniem nienależytego wykonania zamówienia.  

6. Wykonawca każdorazowo będzie informowany o jego zakłóceniach w realizacji zamówienia i 
wysokości naliczonych kar umownych w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną.  

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie przewozu wskutek:  
a) przeszkody wynikłej z wypadku drogowego powstałego nie z winy Wykonawcy,  
b) robót drogowych, o których Wykonawca, przy dochowaniu należytej staranności, nie wiedział,  
c) złych warunków atmosferycznych powodujących niemożność terminowej realizacji usługi 

(mgła, zamiecie śnieżne, gołoledź, nieprzejezdność drogi),  
d) przypadków siły wyższej, przy czym za siłę wyższą rozumie się ogólne określenie przyczyny 

sprawczej zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do 
uniknięcia, takiego, nad którym człowiek nie panuje.  

8. O braku możliwości wykonania kursu Wykonawca niezwłocznie powiadomi dyrektorów 
odpowiednich placówek oświatowych oraz przedstawiciela Zamawiającego.  

9. Zamawiający ma prawo odmówić wyjazdu uczniów na trasę przewozu bez ponoszenia z tego 
tytułu konsekwencji w przypadku podstawienia przez Wykonawcę pojazdu nie spełniającego 
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warunków określonych w Umowie, nie zapewniającego wymogów bezpieczeństwa przewozu lub 
kierowcy, którego stan wskazywałby spożycie alkoholu lub innych niedozwolonych używek. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przewozów m.in. w następującym zakresie:  
a) punktualność przewozów do placówek oświatowych na terenie Gminy,  
b) ogrzewanie i warunki sanitarne.  

§ 5 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot zamówienia w terminie 10 miesięcy, tj. w 
miesiącach styczeń-czerwiec oraz wrzesień-grudzień 2017r., w dni nauki szkolnej z wyłączeniem 
przerw świątecznych, ferii, etc.  

§ 6 
Wynagrodzenie 

1. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu zamówienia i obowiązki zawarte w 
Umowie, łączne wynagrodzenie  Wykonawcy wynosi:  

wyliczone przy założeniu, że Zamawiający wykupi podaną ilość biletów dla liczby uczniów 
określonych w rozdz. IV pkt 7 SIWZ, na wymienionych trasach dojazdu uczniów.  

2. Szczegółowe wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy przedstawione jest w  
formularzu oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy.  

3. Ostateczne wynagrodzenie będzie uzależnione od liczby wykupionych w okresie trwania Umowy 
biletów.  

4. Liczba uczniów dojeżdżających na poszczególnych trasach jest liczbą, która może ulec zmianie w 
trakcie trwania Umowy. Zamawiający określa zakres zamówienia, o czym mowa w rozdz. IV pkt 7 
SIWZ, gwarantując zamówienie wg wartości min. i dopuszczając zamówienie wg wartości maks., 
na co Wykonawca musi być przygotowany. W związku z powyższym w przypadku zmiany liczby 
uczniów wynagrodzenie Wykonawcy wynikać będzie z faktycznej ilości zakupionych biletów 
miesięcznych.  

5.  Wynagrodzenie, pokrywa wszelkie należności dla Wykonawcy za wszystkie czynności niezbędne 
dla właściwego wykonania Umowy, w tym za realizację warunków i wytycznych Zamawiającego, 
odnoszących się do przedmiotu zamówienia i wyrażonych w formie pisemnej oraz obejmuje 
ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 
Umowy. 

6. Wykonawcy nie przysługuje prawo zmiany cen biletów z tytułu poniesienia dodatkowych kosztów 
związanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy i objętych Umową, tj. takich, które należało 
uwzględnić przy wycenie przedmiotowego zamówienia, a które nie zostały opisane ani w Umowie 
ani w załącznikach do Umowy 

7. Rozliczenie za przedmiot zamówienia będzie odbywało się fakturami miesięcznymi za faktyczną 
ilość sprzedanych biletów w danym miesiącu na podstawie zamówienia złożonego przez 
Zamawiającego.  

8. Każda faktura powinna być opatrzona numerem Umowy i złożona w siedzibie Zamawiającego.  
9. Termin płatności ustala się na 14 dni od momentu doręczenia Zamawiającemu oryginału 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

10. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za wykonane usługi jest 
przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o 
których mowa w § 8 Umowy, biorącym udział w realizacji odebranych usług. Dowodami w 
szczególności są oryginały lub kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę, potwierdzające dokonanie zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom i 
dalszym podwykonawcom.  

11. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 
w ust. 10 powyżej, wstrzymuje się odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 
usługi, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  
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12. Wstrzymanie zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia dla Wykonawcy z powodu 
niespełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w ust. 10 powyżej, nie będzie 
uznawane za naruszenie przez Zamawiającego Umowy i nie będzie rodzić negatywnych skutków 
prawnych dla Zamawiającego.  

13. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich 
wierzytelności przysługujących mu od Wykonawcy.  

 
§ 7 

Podwykonawstwo 
1. Wykonawca może powierzyć wykonywanie części prac podwykonawcom z uwzględnieniem 

postanowień zawartych w Umowie.  

2. Przystąpienie do realizacji części Umowy przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po 
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

3. Wykonawca lub podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, 
jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem planowanego skierowania podwykonawcy do 
realizacji części Umowy.  

4. Wykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego podwykonawcy lub inny dokument potwierdzający status prawny podwykonawcy oraz 
odpowiednie dokumenty wymagane aktualnie obowiązującymi normami lub przepisami prawa, 
potwierdzające możliwość wykonywania przez podwykonawcę dedykowanych mu prac oraz 
uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy do jego reprezentacji.  

5. Zamawiający zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w 
terminie 7 dni od jej przedłożenia, jeżeli odpowiednio wystąpią przypadki niżej określone:  

1) Kiedy przedłożona umowa z podwykonawcą zawiera zapisy zagrażające lub uniemożliwiające 
należyte wykonanie Umowy z uwzględnieniem warunków określonych m.in. w załącznikach do 
Umowy.  

2) Kiedy przedłożona umowa z podwykonawcą nie zawiera dokładnego zestawienia rodzaju i ilości 
prac, które mają być zrealizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo.  

3) Kiedy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy faktury lub 
rachunku, za wykonane prace przez podwykonawcę.  

4) Gdy przedłożona umowa z podwykonawcą jednoznacznie nie określa wynagrodzenia za 
wykonanie prac powierzonych do wykonania podwykonawcy.  
Łączne wynagrodzenie dla Wykonawcy oraz podwykonawców nie może przekraczać wartości 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.  

5) W przypadku zamieszczenia w przedłożonej umowie postanowień uzależniających uzyskanie przez 
podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy 
wynagrodzenia obejmującego zakres prac wykonanych przez podwykonawcę.  

6) Gdy termin realizacji prac określonych w przedłożonej umowie z podwykonawcą jest niezgodny z 
przewidzianym w Umowie.  

6. Umowa o podwykonawstwo, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli 
Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu lub zgłosi w tym terminie akceptację umowy.  

7. Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta 
zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadań 
określonych tą umową, wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 
2-6 powyżej.  

8. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, Zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy kwotę należnego 
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wynagrodzenia bez odsetek należnych podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o 
podwykonawstwo, z zastrzeżeniem ust. 15 i 16 poniżej.  

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, ich 
przedstawicieli lub innych osób, przy pomocy których wykonuje Umowę, jak za własne działania 
lub zaniechania.  

10. Wykonawca ma obowiązek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo na wezwanie 
Zamawiającego w przypadku przedłożenia umowy o podwykonawstwo zawierającej termin 
zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku. Wykonawca 
nie może zlecić podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku 
braku dokonania zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim.  

11. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia 
dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów 
określonych tą umową, z zastrzeżeniem ust. 10 powyżej.  

12. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wraz z fakturą, dowody zapłaty na rzecz 
podwykonawców lub inne dowody, potwierdzające dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom, których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Dowody zapłaty, 
podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców lub 
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia, powinny potwierdzać brak 
zaległości w uregulowaniu wszelkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców 
wynikających z umów o podwykonawstwo.  

13. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 12 powyżej, Zamawiający 
może wstrzymać płatność należności Wykonawcy w kwocie równej należności podwykonawcy. Z 
tego powodu Wykonawcy nie przysługuje prawo do żądania od Zamawiającego odsetek za zwłokę 
w zapłacie.  

14. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o 
podwykonawstwo, Wykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia 
bezpośrednio do Zamawiającego.  

15. Przed dokonaniem zapłaty na żądanie, o którym mowa w ust. 14 oraz w przypadku 
niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 12, Zamawiający wezwie Wykonawcę do 
zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty przez 
Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia żądania podwykonawcy.  

16. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, 
Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 
niezasadność takiej zapłaty, lub  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w 
przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości kwoty należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, lub  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty.  

17. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy od wykonywania 
Umowy, jeżeli sposób wykonywania zamówienia, osoby którymi dysponuje podwykonawca lub ich 
kwalifikacje, nie spełniają warunków lub wymagań określonych w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy 
prac lub dotrzymania terminów realizacji tych prac.  

18. Postanowienia Umowy dotyczące umów o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do 
zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.  



7 

 

19. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 
dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców i przebiegu prac przez nich 
wykonywanych.  

20. Wykonanie prac za pomocą podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków Umowy. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy lub dalszych 
podwykonawców w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub 
zaniedbaniami samego Wykonawcy.  

§ 9 
Rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:  
a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 
wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od 
dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  
W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części Umowy i nie przysługuje mu roszczenie o jakiekolwiek 
inne płatności, np. kary umowne.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy 
w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy przez 
Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej.  

3. Za rażące naruszenie postanowień Umowy przez Wykonawcę rozumie się w szczególności 
naruszenie postanowień zawartych w § 1, 2 i 4 Umowy. O rażącym naruszeniu postanowień 
Umowy przez Wykonawcę Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej, przy czym w 
piśmie wpisany będzie rozsądny termin oraz sposób naprawy negatywnych działań Wykonawcy 
stanowiących rażące naruszenie postanowień Umowy.  
Wymóg Zamawiającego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będzie obowiązywał, o ile 
naprawa negatywnych skutków naruszeń Umowy przez Wykonawcę będzie możliwa i nie 
spowoduje nadmiernej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do powiadomienia w formie pisemnej Wykonawcy o innych 
okolicznościach, niż te wymienione w ust. 3 powyżej, które mogą stanowić rażące naruszenie 
postanowień Umowy przez Wykonawcę.  

5. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy m.in.:  
a) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów przedstawiciela Zamawiającego, a 

więc takich, których realizacji Zamawiający ma prawo oczekiwać w rozsądnym czasie dla 
należytego wykonania Umowy. Jeśli nakazy nie będą uzasadnione, niezgodne z 
obowiązującymi przepisami prawa, Umową lub opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający 
nie ma podstawy do rozwiązania Umowy,  

b) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposób niezgodny z Umową oraz obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami i pomimo wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania, przy czym w 
wezwaniu będzie wyznaczony rozsądny termin.  

6. W przypadkach określonych w ust. 5, rozwiązanie Umowy nastąpi ze skutkiem natychmiastowym 
z winy leżącej po stronie Wykonawcy.  

§ 10 
Kary umowne 

1. Strony Umowy postanawiają, że formą odszkodowania są kary umowne z zastrzeżeniem ust. 3 
poniżej.  

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:  
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
 za rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy przed terminem jej wykonania przez Wykonawcę 

lub przez Zamawiającego z winy leżącej po stronie Wykonawcy lub jego podwykonawców lub 
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dalszych podwykonawców w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy 
określonego w § 6 ust. 1 Umowy,  

 z tytułu rażącego zaniedbania skutkującego nienależytym wykonaniem zamówienia z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy lub jego podwykonawców lub dalszych podwykonawców w 
wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za 
każdy dzień nienależycie wykonanego zamówienia.  

b) Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
 za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany, której przedmiotem są usługi, w wysokości 10.000 PLN za każdą nieprzedłożoną 
kopię umowy lub jej zmiany, 

 za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w 
zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 10.000 
PLN, 

 w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 10.000 PLN, za każdy 
brak zapłaty lub nieterminową zapłatę, 

 za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracownika przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów prawa pracy w 
wysokości 10.000 PLN za każdą osobę, która wymaganiami SIWZ winna być zatrudniona na 
umowę o pracę a nie jest.  

c) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  
 za rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy przed terminem jej wykonania przez Wykonawcę 

lub przez Zamawiającego z winy leżącej po stronie Zamawiającego w wysokości 20% 
całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 Umowy.  

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Strony Umowy zastrzegają sobie 
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

4. Naliczone kary umowne Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub 
innych należności przysługujących Wykonawcy, a w przypadku gdyby to nie było możliwe, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich zapłaty w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o ich 
naliczeniu.  

5. Kary umowne, o których mowa powyżej, mogą podlegać kumulacji maksymalnie do kwoty 
stanowiącej wartość 50% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 
Umowy. 

6. Oświadczenie o rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

7. Zapłacenie przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go z obowiązku dopełnienia uchybionych 
działań lub zaniechań, chyba że doszło do rozwiązania lub odstąpienia od Umowy. 

 
 
 
 
 

§ 11 
Forma zmiany Umowy 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, 
stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba 
że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności niżej wymienionych w ust. 2. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej Umowy w następujących przypadkach: 
a) W przypadku zmiany tras określonych w rozdz. IV SIWZ, jeżeli konieczność ich zmiany będzie 

spowodowana przyczynami niezależnymi od Wykonawcy, w tym w szczególności mogą to być:  
- przyczyny związane z niekorzystnymi warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi 

wykonywanie przedmiotu zamówienia,  
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- niezależne od Stron Umowy zakłócenia systemów technicznych uniemożliwiające 
wykonywanie przedmiotu zamówienia,  

- nieprzewidziane okoliczności o charakterze obiektywnym mające wpływ na przebieg tras 
określonych w rozdz. IV SIWZ,  

- przypadki siły wyższej, przy czym za siłę wyższą rozumie się ogólne określenie przyczyny 
sprawczej zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do 
uniknięcia, takiego, nad którym człowiek nie panuje;  

oraz każda ze Stron Umowy niezwłocznie powiadomi drugą Stronę Umowy o ich zaistnieniu.  
b) Gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  
- 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. 

- Zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów 
dla Zamawiającego. 

- Wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia, tj. kwoty 
wynagrodzenia o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.  

c) Gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
- Konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. 
- Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia, tj. kwoty wynagrodzenia o którym 

mowa w § 7 ust. 1 Umowy.  
d) Gdy Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca:  
- W wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą 
innych istotnych zmian Umowy. 

- W wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 
podwykonawców. 

e) Zawsze gdy łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia, tj. kwoty 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.  

f) W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, a w tym zmiany wysokości stawki podatku VAT.  
W przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie netto powiększone o aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT, za usługi 
wykonane i zafakturowane po dniu, w którym nowa stawka podatku VAT została 
wprowadzona. 

3. Określając warunki dokonania zmiany Umowy, sporządza się protokół konieczności, biorąc pod 
uwagę w szczególności 
a) opis zmiany,  
b) uzasadnienie zmiany,  
c) czas dokonania zmiany,  
d) wpływ zmiany na sposób realizacji Umowy. 

4. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 2 powyżej, wymagać będzie podpisania aneksu do 
Umowy, przy czym niedopuszczalne są zmiany Umowy w części wykraczającej poza określenie 
przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. 

5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Zamawiający może nie 
wyrazić zgody na dokonanie zmian postanowień Umowy, jeśli proponowana zmiana może 
wpłynąć na opóźnienie, obniżenie jakości wykonywanych prac lub zwiększenie kosztów wykonania 
Umowy. 

6. Nie stanowią zamiany Umowy następujące okoliczności: 
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a) Zmiana liczby uczniów w zakresie określonym w rozdz. IV pkt 7 SIWZ. 
b) Zmiana pojazdów z zastrzeżeniem zapisów § 2 ust. 7 Umowy. 
c) Zmiana osób, o których mowa w § 7 Umowy. 
d) Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu 

Umowy. 
§ 12 

Rozstrzyganie sporów 
1. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac określonych w Umowie 

oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca 
kolejność ważności nw. dokumentów: 
a)  Umowa, 
b)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
c)  oferta Wykonawcy, w takim zakresie, w jakim nie jest sprzeczna z ww. dokumentami, 

przedmiotem zamówienia i celem Umowy. 
2. Strony Umowy będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów, jakie mogą wynikać 

w związku z interpretacją lub wykonaniem Umowy.  
3. W razie nieosiągnięcia porozumienia, w terminie jednego miesiąca od rozpoczęcia rozmów, 

wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane ostatecznie przez właściwy miejscowo sąd 
dla Zamawiającego. 

§ 13 
Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca oświadcza, że jest w pełni uprawniony do zawarcia Umowy, na warunkach w niej 
określonych, a osoby występujące w jego imieniu przy zawarciu Umowy są należycie umocowane 
do jego reprezentacji. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają właściwe obowiązujące przepisy 
prawa, w szczególności: ustawa prawo zamówień publicznych, ustawa o transporcie drogowym, 
ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, kodeks cywilny wraz z aktami wykonawczymi do 
tych ustaw oraz inne przepisy dotyczące realizacji Umowy. 

3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 
Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

4. Załącznikami do Umowy, stanowiące jej integralną część, są odpowiednio: 
1) Oferta Wykonawcy, 
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
 

Wykonawca:          Zamawiający: 
 

 


