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UMOWA nr ……………….. 

- wzór - 

zawarta w dniu …..…. r. w Pępowie  

pomiędzy:  

Gminą Pępowo, ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, NIP 6961840454,                           

REGON  411050592 reprezentowaną przez: 

1. Grzegorza Matuszaka – Wójta Gminy Pępowo 

2. Marię Stachowiak – Skarbnika Gminy Pępowo 

zwaną dalej Zamawiającym, a 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 
(nazwa firmy)………………………………………………………………………………….. 

z siedzibą w …………………………….., kod pocztowy …………………….. przy 

ul. …………………………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………… …………… Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………….. …., NIP ……………., 

REGON……………………., kapitał zakładowy w wysokości ………………………. (dot. 

sp. z o.o.), (kapitał zakładowy w wys………….. i wpłacony w wys. ……….. (dot. spółki 

S.A.) 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej) 
(imię i nazwisko) ……………………… Nr PESEL…………………………, przedsiębiorcą 

działającym pod firmą …………………………………………………………, z siedzibą 

w …………………….... przy ulicy …………………………, wpisanym do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP ……………………, 

REGON……………………… 

(w przypadku spółki cywilnej) 
(imię i nazwisko) ……………………………………………. Nr 

PESEL…………………………, przedsiębiorcą działającym pod 

firmą …………………………………………………………, z siedzibą  

w …………………… przy ulicy …………………………, wpisanym do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP ……………………, 

REGON……………………… 

oraz  

(imię i nazwisko) ……………………………………………. Nr 

PESEL…………………………, przedsiębiorcą działającym pod firmą 

…………………………………………………………, z siedzibą w ……………………… 

przy ulicy …………………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP ……………………, 

REGON……………………… 

- to jest wspólnikami spółki cywilnej pod nazwą …………………………………………, z 

siedzibą …………………., NIP…………………….REGON…………………………… 

reprezentowanym(ą) przez: 

1. …………………………………………. 

zwanym(ą) dalej Wykonawcą 

Preambuła 

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania nr WRG.271.3.2019 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986).  

 



  2 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych na przewóz dzieci i uczniów  

dojeżdżających do szkół podstawowych w gminie Pępowo w ramach komunikacji regularnej. 

Zakup biletów dotyczy przewozu uczniów (dowóz i odwóz do miejsca zamieszkania – miejsc 

przystankowych) w ramach utworzonych przez Wykonawcę linii regularnych obejmujących 

miejscowości, z których dojeżdżają uczniowie do placówek oświatowych na terenie gminy 

Pępowo.   

2. Zamówienie obejmuje uczniów szkół: 

a) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pępowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 44, 

b) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach,   

Skoraszewice 15a. 

3. Zamówienie polega na zakupie biletów na przewóz uczniów: 

a) autokarami o pojemności minimum 52 miejsc siedzących – 3 autokary 

 

1) .......................................................................................................................................... 

            marka                                                nr rejestracyjny                   ilość miejsc   

 

2) ........................................................................................................................................... 

            marka                                                nr rejestracyjny                   ilość miejsc   

 

3).......................................................................................................................................... 

            marka                                                nr rejestracyjny                   ilość miejsc   

 

b) liczba osób dowożonych autobusami z terenu gminy Pępowo do Szkół Podstawowych 

wynosi około 363 dzieci, w tym 91 osób do szkoły w Skoraszewicach i 272 osoby do szkoły 

w Pępowie, 

c) w ramach zamówienia należy uwzględnić również przewóz opiekunów dzieci i uczniów 

zatrudnianych przez Zamawiającego – 3 osoby.  

4. Wykaz ilości dzieci z poszczególnych miejscowości, wykaz szkół oraz wykaz tras i godzin 

rozpoczęcia i zakończenia zajęć w placówkach oświatowych gminy Pępowo zawiera 

załącznik nr 1 do umowy. 

5. Imienna lista uczniów, dla których zostaną zakupione bilety zostanie podana do 

wiadomości Wykonawcy przez dyrektorów szkół przed rozpoczęciem każdego semestru. 

6. Strony zastrzegają sobie możliwość uzgodnienia zmiany ustalonego rozkładu jazdy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstępstw od podanego rozkładu jazdy z powodu 

zmiany planów lekcji, liczby dzieci, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowania dni 

wolnych, zmiany obwodów szkół. W przypadku potrzeby wprowadzenia takich zmian 

dyrektorzy szkół poinformują Wykonawcę o potrzebie wprowadzenia zmian.  

 

§ 2 

1. Gotowość przystąpienia do realizacji zamówienia Wykonawca przejmuje na siebie i jest 

zobowiązany zapewnić tabor oraz ludzi.  

2. Zamówienie winno być świadczone środkami transportu przystosowanymi do przewozu 

dzieci i młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymagania bezpieczeństwa, higieny i 

kodeksu drogowego, przez osoby mające odpowiednie uprawnienie do świadczenia tych 

usług. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia podróżnym warunków bezpieczeństwa i 

higieny odpowiadających rodzajowi transportu.  

4. Każdy uczeń i opiekun musi mieć zapewnione miejsce siedzące. Pierwszeństwo przejazdu 

autokarem mają uczniowie i opiekunowie z biletami miesięcznymi. 
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5. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć bilety miesięczne do dyrektora danej szkoły 

najpóźniej do przedostatniego dnia roboczego każdego miesiąca. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego stosowania godzin dowozu i odwozu ustalonych 

w wykazie i zatrzymywania się w wyznaczonych miejscach. Godziny dowozu muszą 

umożliwić dowożonym uczniom punktualnie rozpoczęcie zajęć lekcyjnych. 

7. W razie nagłej awarii autokaru wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie (telefonicznie) 

poinformować dyrektorów szkół o awarii oraz zapewnić autokar(y) zastępczy(e) o nie 

niższym standardzie i bez dodatkowych opłat obciążających zamawiającego, który(e) 

umożliwi(ą) uczniom bezpieczne dotarcie do szkoły. 

8. W przypadkach, kiedy wykonawca nie będzie wywiązywał się z obowiązków zawartych w 

niniejszej umowie, zamawiający może wynająć transport zastępczy a kosztami tego wynajmu 

obciążyć wykonawcę. Czas podstawienia transportu zastępczego przez wykonawcę określa 

się na 45 minut od momentu awarii pojazdu.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania pojazdów zgodnie z obowiązującymi  

przepisami. 

10. Wykonawca zobowiązany jest  do uzyskania zezwoleń na przewóz regularny, zgodnie z 

ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U z 2019, poz. 58). 

11. Wykonawca usługi zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od 

odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z 

wykonywaniem przedmiotu umowy.  

12. Szczegółowe warunki zamówienia określono w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.  

 

§ 3 
1. Termin realizacji zamówienia będzie obejmował okres od 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r. 

we wszystkie dni nauki szkolnej tzn. usługa świadczona będzie w dni powszednie z 

wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy a także przerw w realizacji zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych, określonych na podstawie przepisów rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2017 roku w sprawie organizacji roku 

szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603 ze zm.).  

 

§ 4 

1. Zamawiający ustala osobę(y)do kontaktów z wykonawcą, odpowiedzialną za prawidłową 

realizację zamówienia:  

a) ze strony Zamawiającego: ………………………………….................................................... 

b) ze strony Wykonawcy:………………………………………………………………………. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełne zabezpieczenie sprzętowo-materiałowe oraz 

zatrudnić osoby zapewniające bezkolizyjną realizację zamówienia.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania miejsc przystankowych.  

4. Wykonawca oświadcza, że osoby skierowane do realizacji zamówienia tj. kierowcy 

autobusów oraz opiekunowie posiadają wymagane prawem kwalifikacje zawodowe i 

uprawnienia.   

 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

zgodnie z przedstawioną w ofercie szczegółową kalkulacją: 

a) za bilety miesięczne ulgowe przewożonych uczniów: 363 osoby x ………… zł (cena brutto 

biletu miesięcznego) równa się kwocie ……………………… zł łącznie z podatkiem VAT.  

b) za bilety miesięczne przewożonych opiekunów: 3 osoby x ………… zł (cena brutto biletu 

miesięcznego) równa się kwocie ……………………… zł łącznie z podatkiem VAT. 
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Łączne wynagrodzenie brutto wynosi ……………………. zł, słownie 
…………………………………………………………zł. 

2. Podstawą miesięcznego rozliczenia należności za wykonane usługi stanowić będzie cena 

jednego biletu miesięcznego podana w ofercie Wykonawcy z dnia ……….……… oraz ilość 

uczniów i opiekunów dla których zostaną zamówione - zakupione bilety, z podziałem na 

poszczególne placówki oświatowe. 

3. Wykonawca wystawiać będzie dla przewożonych dzieci bilety miesięczne szkolne zgodnie 

z art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów 

środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 295). 

4. Bilety miesięczne szkolne wystawione będą w oparciu o obowiązującą listę uczniów i 

opiekunów dowożonych z terenu gminy Pępowo do placówek oświatowych, przedłożoną 

przez Dyrektorów Szkół. 

5. Zmiany dotyczące wydatków wymagają aneksu do niniejszej umowy. 

6. Strony ustalają, że rozliczenie będzie się odbywało na podstawie faktur VAT częściowych 

wystawionych na okresy miesięczne na adres Zamawiającego. Zapłata faktury nastąpi na 

podstawie polecenia przelewu, w terminie ….…. dni (zgodnie z wyborem Wykonawcy 

wskazanym w ofercie) od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. 

7. Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy podane na fakturze. 

8. Termin zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe 

Zamawiającego zostanie obciążone kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu 

terminu płatności. 

9. Za zwłokę w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

10. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie jest uprawniony do 

dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na 

rzecz osób trzecich. 

11. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia z zastosowaniem prawa 

opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy PZP. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia 

ilości zamawianych biletów na warunkach zawartej umowy o kolejne 5 % zamówienia 

podstawowego. Zaistnienie okoliczności, o której mowa wyżej, spowoduje zwiększenie 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu umowy dla każdej części zamówienia 

oddzielnie. 

12. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od wystąpienia w trakcie 

realizacji zamówienia potrzeby zwiększenia zapotrzebowania na zakup biletów dla uczniów 

dowożonych do wskazanych w § 1 ust. 2 placówek oświatowych. Do rozliczenia zamówienia 

w ramach prawa opcji będą stosowane ceny wynikające z kalkulacji cenowej wykonawcy do 

zamówienia podstawowego dla danego pakietu. Prawo opcji jest uprawnieniem 

Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W 

przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują 

żadne roszczenia z tego tytułu. 

 

§ 6 

I (w przypadku korzystania z podwykonawcy) 

1. Strony ustalają, że częściowy zakres zamówienia określony w § 1 niniejszej umowy 

zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom w 

zakresie ........................................... Pozostały zakres zamówienia Wykonawca wykona 

osobiście. 

2. Warunkiem przyjęcia i uregulowania faktury wystawionej Zamawiającemu przez 

Wykonawcę jest udokumentowanie dokonania zapłaty przez Wykonawcę wszystkim 

podwykonawcom za wykonanie przez nich części umowy poprzez dołączenie do faktury 
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oryginału oświadczenia podwykonawcy potwierdzającego dokonanie zapłaty należnej kwoty 

podwykonawcy wraz z załączeniem dowodu przelewu. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia w czasie trwania niniejszej umowy części 

zamówienia innym podwykonawcom, po wcześniejszym zgłoszeniu Zamawiającemu zakresu 

podzlecanych prac. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

II (w przypadku braku podwykonawcy) 

1. Strony ustalają, że żadnego zakresu usług określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z 

deklaracją złożoną w ofercie Wykonawca nie zamierza powierzać podwykonawcom. Cały  

zakres zamówienia Wykonawca wykona osobiście. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia w czasie trwania niniejszej umowy części 

zamówienia podwykonawcom, po wcześniejszym zgłoszeniu Zamawiającemu zakresu 

podzlecanych prac. 

3. W przypadku określonym w ust. 2 warunkiem przyjęcia i uregulowania faktury 

wystawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę jest udokumentowanie dokonania zapłaty 

przez Wykonawcę wszystkim podwykonawcom za wykonanie przez nich części umowy 

poprzez dołączenie do faktury oryginału oświadczenia podwykonawcy potwierdzającego 

dokonanie zapłaty należnej kwoty podwykonawcy wraz z załączeniem dowodu przelewu. 

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

 

§ 7 

Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących 

tytułów i w podanych wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części  w 

              wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy, 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w  

wysokości 20 % wynagrodzenia umownego, 

c) za niespełnienie przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na postawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 13 umowy – w wysokości 25 % 

minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu podpisania niniejszej 

umowy za każde zdarzenie. 

      2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

         -     za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od zamawiającego w  

wysokości 20 % wynagrodzenia umownego. 

 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

2. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany umowy. Zmiana jest możliwa w następujących przypadkach: 

1) Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku: 

- zmiany ustawowej stawki podatku VAT o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki 

tego podatku obowiązującej w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie 

trwania umowy,  

- zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianych biletów w związku z wystąpieniem 

okoliczności powodujących taką zmianę, w szczególności okoliczności o których 

mowa w § 4 ust. 11 
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2) Zmiana sposobu świadczenia usługi może nastąpić w przypadku: 

- Zmniejszenie lub zwiększenie zakresu usługi objętej szczegółową kalkulacją kosztów 

ze względu na potrzeby szkół lub okoliczności, których nie można było wcześniej 

przewidzieć, w szczególności na skutek zmian w harmonogramie dowożenia uczniów 

do szkół lub obowiązku realizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z 

przepisów prawa, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy  

3. Warunki dokonania zmian: 

1) Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania 

zaistnienia okoliczności, na które powołuje się, jako podstawę zmiany umowy, 

2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być sporządzony na piśmie, 

3) wniosek, musi zawierać: 

- opis propozycji zmiany, 

- uzasadnienie zmiany, 

- opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.  

4. Zmiana umowy może nastąpić również w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 

pkt. 2-6 ustawy Pzp. 

§ 9 

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

podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: kierowca autobusu. 

2. 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: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności o których mowa w ust. 1. 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) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopie 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). Kopie umów 

powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz 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 (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. 

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 oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
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dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

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

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 10 

1. Strony zgodnie ustalają, że przysługuje im prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach 

wymienionych w treści księgi III Kodeksu cywilnego. 

2. Oprócz wypadków wymienionych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo do 

odstąpienia od umowy w szczególności: 

1) 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, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiający wykonanie umowy, 

3) Wykonawca nie rozpoczął usług bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

4) Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z Zamawiającym, realizację usług, 

5) Wykonawca wykonuje usługi niestarannie - posiada znaczne opóźnienia tj. od 30 minut od 

rozpoczęcia zajęć lub częste opóźnienia tj. co najmniej raz w tygodniu,  

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego 

wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w 

niniejszej umowie, 

2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru usług lub odmawia bez 

uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru, 

3) Zamawiający powiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swych zobowiązań wobec Wykonawcy. 

4. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Stronom w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia od umowy. 

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

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji usług w toku według stanu na 

dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiającego odbioru usług przerwanych, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

3) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy oraz w razie rozwiązania umowy przez 

Zamawiającego bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę 

zobowiązany jest do dokonania odbioru usług przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za 

usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron, jeżeli na 

skutek zmiany przepisów prawa dotyczących publicznego transportu zbiorowego, nie będzie 
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możliwa realizacja zamówienia na określonych w umowie warunkach. 

 

§ 11 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 12 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd pierwszej 

instancji właściwy miejscowo wg siedziby zamawiającego. 

 

§ 13 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1145) oraz w sprawach 

procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego, a także przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1986 z późń zm.) 

 

§ 14 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron.  

 

 

Zamawiający                           Wykonawca                              


