
SUE.271.13.2020 
Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
 

PROJEKT UMOWA NR ………………. 
na wykonanie usługi 

 
 
zawarta w dniu ……………………………. r. w …………………………………, między: 
……………………………………………………………………………………., reprezentowaną przez: 
……………………………………………………………………. 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
a 
……………………………..………………………………………………………………. 
zwaną dalej „Wykonawcą” , reprezentowaną przez 
…………………………………………………………………………………………………. 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 
 

§ 1 

1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.), na podstawie oferty z dnia …………………………. 

2. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowiąca Załącznik nr 1 do 
niniejszej Umowy, 

2) Formularz Oferty Wykonawcy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest: świadczenie usług przewozowych dzieci do szkół podstawowych z terenu 
Gminy Sierakowice w okresie od 01.09.2020r. do 25.06.2021 poprzez zakupienie dla nich przez Gminę 
Sierakowice ulgowych biletów miesięcznych na przejazdy ze szkoły i do szkoły oraz biletów miesięcznych 
na przejazdy w jedną stronę z lub do szkoły. 

2. Wykonawca oświadcza, że będzie wykonywał usługę przewozu na podstawie aktualnych zezwoleń na 
wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym wydanych zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym. 

3. W ramach świadczenie niniejszej usługi Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia dyrektorom 
placówek oświatowych wskazanych w ust.6 biletów miesięcznych w ilości wskazanej  
w zamówieniu miesięcznym składanym przez poszczególnych dyrektorów placówek oświatowych. 

4. Usługa przewozu uczniów będzie realizowana z miejsc postojowych/przystanków,  zlokalizowanych na 
trasie przejazdu, do placówek oświatowych określonych w ust.6 i ich odwiezienie po zajęciach z powrotem 
do miejsc postojowych/przystanków zlokalizowanych na trasie dowozu. 

5. Umowę Strony zawierają na czas określony od 01.09.2020r. do 25.06.2021r. tj. w dni nauki szkolnej 

6. Uczniowie będą dowożeni do następujących szkół: 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 



………………………………………………… 

7. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego z 
okresem ważności …………………………….……… 

8. Wykonawca oświadcza że posiada umowę z tytułu ryzyka i odpowiedzialności cywilnej związanej z 
wykonywaniem czynności lub w przypadku zaniechania czynności, do której wykonawca jest zobowiązany 
w ramach umowy na świadczenie usług przewozowych osób. Umowa ubezpieczenia obejmuje okres od 
dnia …..do dnia ………r. W przypadku gdy ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności wygaśnie 
w czasie trwania niniejszej umowy, wówczas Wykonawca zobowiązuje do przedłużenie ubezpieczenia OC 
i przedłożenia Zamawiającemu kopii Polisy w terminie 7 dni od daty zawarcia nowej Polisy. Wykonawca 
jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia OC. 

§ 3 

1. Szacunkowy dzienny przewóz uczniów wynosi ok. 652 osób. 

2. Liczba przewożonych uczniów może ulec zmianie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zabierać uczniów z miejsc postojowych wskazanych przez Zamawiającego 
według zatwierdzonego przez Zamawiającego rozkładu jazdy. 

4. Obowiązek zapewnienia opiekuna nad dziećmi w czasie przejazdu do szkół i do miejsc zamieszkania 
spoczywa na Wykonawcy. 

5. Wykonawca nie może powierzyć wykonania usługi wynikającej z niniejszej umowy innej osobie bez 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

6. W razie zaprzestania świadczenia usług lub nieprzystąpienia przez Wykonawca do świadczenia usług 
przewozowych w terminie określonym w § 2 ust 5 umowy Zamawiający będzie uprawniony do powierzenia 
wykonania usług przewozu uczniów innemu Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia całości 
kosztów związanych z wykonaniem przewozów zastępczych. 

§ 4 

 

1. Dowóz uczniów do szkół odbywać się będzie we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem ferii zimowych, 
sobót, niedziel oraz świąt narodowych i kościelnych, ogłoszonych jako dni wolne od nauki oraz w 
dodatkowe dni ustalone przez dyrektorów szkół jako tzw. dni do odpracowywania zajęć lekcyjnych. 

2. Umowa w zakresie zamówienia realizowana będzie wyłącznie w dni nauki szkolnej. Należy przez to 
rozumieć również, iż umowa nie będzie wykonywana także w okresie ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
lub ograniczeń funkcjonowania wprowadzonych w prawem przewidziany sposób z innych przyczyn. 

3. Ustalenia trasy, zmiany trasy i godzin przejazdów dokonuje Wykonawca po uzgodnieniu z 
Zamawiającym lub osobą wskazana przez Zamawiającego. 

4. Dopuszcza się możliwość przesunięcia dni i godzin dowozów z powodu tzw. odrabiania, a także 
zmniejszenia lub zwiększenia liczby dni dowozów w danym miesiącu w zależności od programu 
danej szkoły. 

5. Liczba przewożonych osób nie może być większa od liczby dopuszczonej określonej w dowodzie 
rejestracyjnym pojazdu. 

§ 5 

1. Strony umowy są zobowiązane do wzajemnej współpracy przy realizacji postanowień niniejszej umowy. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy, w szczególności: 

1) koordynacja i kontrola jakości świadczonych przez Wykonawcę usług, 

2) kontrola jakości świadczonych przez Wykonawcę usług. Wykonawca może uczestniczyć w czynnościach 
kontrolnych na swój wniosek i na własny koszt, 

3) terminowa zapłata wynagrodzenia. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 



1) wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie z Specyfikacją istotnych Warunków 
Zamówienia oraz złożoną ofertą, przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu w sposób zapewniający 
przestrzeganie przepisów prawa oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 

2) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, które spowodował Zamawiającemu lub 
osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy lub zaniechaniem wykonania czynności, 
do których był zobowiązany w ramach umowy, 

3) zapewnienie sprawnego sprzętu niezbędnego do realizacji umowy, 

4) wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

W przypadku nieposiadania uprawnień do wykonywania którejkolwiek z czynności spośród objętych 
przedmiotem umowy Wykonawca powierzy te czynności podmiotom posiadającym uprawnienia w tym 
zakresie, 

5) zagwarantowania przewożonym uczniom miejsc, 

6) ubezpieczenia przewożonych uczniów od następstw od nieszczęśliwych wypadków, 

7) zapewnienia takiej liczby pojazdów, aby przewóz przeprowadzony był bezpiecznie i terminowo, 

8) przyjęcia na siebie z chwilą wejścia do autobusu uczniów, pełnej  odpowiedzialności za ich 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 

9) utrzymanie taboru autobusowego w wielkości i stanie technicznym umożliwiającym prawidłowe 
wykonanie umowy 

10) zatrudnienia kierowców z pełnymi kwalifikacjami, 

11) zapewnienia opieki nad uczniami w czasie przewozu dzieci szkolnych (kierowca nie może pełnić 
funkcji opiekuna ), 

12) zapewnienie i pojazdów w ilości umożliwiającej prawidłową realizacje usługi, 

przystosowanych do transportu drogowego osób, 

13) zapewnienia pierwszeństwa przewozów uczniom posiadającym bilety miesięczne zakupione przez 
Gminę Sierakowice, 

14) posiadania przez cały okres trwania umowy aktualnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 200 tys. zł, 

15) dysponowania przez cały okres trwania umowy osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia w 
zakresie określonym w SIWZ, 

16) w przypadku awarii pojazdu zapewnienia na swój koszt pojazdu zastępczego. Pojazd zastępczy musi 
być podstawiony w ciągu 30 minut od zgłoszenia przez kierowcę awarii i musi odpowiadać swoim 
parametrami wymogom postawionym w SIWZ dla pojazdów świadczących usługę . 

3. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę 
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

4. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie 
realizacji zamówienia: 

1) kierowanie pojazdami (kierowcy autobusów), które będą przewozić uczniów do i ze szkół, 

2) opieka nad przewożonymi uczniami (opiekunowie). 

5. Zamawiający wymaga przekazania w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy oświadczenia Wykonawcy 
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 4. W 
przypadku wątpliwości Zamawiającego co do zatrudnienia na umowę o pracę Zamawiający zastrzega 
możliwość weryfikacji zatrudnienia przy udziale Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). 



6. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o 
pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w 
wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 
niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania  Pracowników świadczących usługi na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby dni w okresie realizacji Umowy, w 
których nie dopełniono przedmiotowego wymogu, jednak nie więcej niż 100% wynagrodzenia określonego 
w §7 ust. 5.  

§ 6 

Autobusy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać warunki w szczególności 
określone przepisami: 

1) art.18 ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2140 ze zm.), 

2) art.57 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 110 
ze zm.), 

3) §22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz.U. z 2016r. poz.2022 ze.zm), 

4) §46 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie 
rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017r. poz. 2355). 

§7 

1. Strony ustalają, że za usługi określone w niniejszej umowie Wykonawca będzie otrzymywał 
wynagrodzenie ustalone w oparciu o ceny jednostkowe podane na formularzu oferty oraz faktycznie 
zakupioną ilość biletów miesięcznych w danym miesiącu. 

2. Ceny jednostkowe za wykonanie przedmiotu umowy łącznie z obowiązującym podatkiem VAT podane 
w ofercie wynoszą: 

Lp Rodzaj biletu Cena jednostkowa 

biletu miesięcznego 

na przejazdy ze szkoły i do 
szkoły 

Cena jednostkowa 

biletu miesięcznego na 
przejazdy w jedną stronę z lub 

do szkoły 

1. Ulgowy bilet miesięczny na 
trasie do 4 km  

  

2. Ulgowy bilet miesięczny na 
trasie powyżej 4 km do 10 km  

  

3. Ulgowy bilet miesięczny na 
trasie powyżej 10 km 

 

  

 

3. Ceny jednostkowe określone w ust.2 będą stałe przez cały okres obowiązywania umowy. 

4. Podatek VAT na dzień podpisania umowy wynosi ………% 

5. Wynagrodzenie Wykonawca ustalono na kwotę …………………………………PLN, łącznie z podatkiem VAT 
(słownie: ……………………………………………………..). 

6. Ilość kupowanych biletów miesięcznych w okresie trwania umowy może ulec zmianie. W przypadku 
zwiększenia ilości dowożonych uczniów – Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych 
w ofercie. Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę z tytułu zmniejszenia ilości 
dowożonych uczniów. 



7. Wykonawca jest zobowiązany do doręczenia zamówionych biletów miesięcznych do wskazanych w 
umowie placówek oświatowych. Odbiór biletów miesięcznych nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-
odbiorczego podpisanego przez dyrektora danej placówki oświatowej lub osobę przez niego upoważnioną 
oraz Wykonawcy. 

8. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy. 

9. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury VAT w okresach miesięcznych 
przelewem na wskazany Przez Wykonawca rachunek bankowy w terminie ……… dni od doręczenia faktury 
Zamawiającemu. 

10. Wykonawca składa w siedzibie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, ul. Lęborska 30, 83-
340 Sierakowice fakturę VAT . Do faktury dołącza podpisane protokoły zdawczo-odbiorcze ze szkół. 

11. Płatnikiem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest: Zespół Ekonomiczno-
Administracyjny Szkół, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, NIP: 5891592630.  

12. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, np. zmniejszenia ilości zakupionych biletów 
miesięcznych lub zawieszenia realizacji umowy na zasadach określonych w § 4 ust.2 , a także 
wcześniejszego odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawcy nie przysługuje roszczenie w stosunku do 
Zamawiającego żądania realizacji umowy do wysokości wartości określonych w §7 ust.5. 

13. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 8 

1. Zakres prac, który będzie wykonywał Podwykonawca/Podwykonawcy określony jest w ofercie 
Wykonawcy. Wykonawca zapewnia przy tym, że w realizacji prac, o których mowa powyżej uczestniczyć 
będą wyłącznie osoby posiadające niezbędne do wykonania umowy uprawnienia wymagane przepisami 
prawa. Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania 
własne. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

3. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom w 
przypadku, gdy wykonawca uchyli się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom. 

4. Jako uchylenie się od obowiązku zapłaty przez wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
uznane będzie brak przedłożenia w wymaganym terminie oświadczeń podwykonawców o dokonanej 
zapłacie wynagrodzenia. 

5. Kwota wynagrodzeń wypłaconych przez zamawiającego bezpośrednio podwykonawcom zostanie 
potrącona z wynagrodzenia przysługującego wykonawcy. 

§9 

1. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 
możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (w formie aneksu) pod 
rygorem nieważności, przy czym zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy są możliwe jedynie zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) i są one możliwe w 
zakresie: 

1) zaistnienia po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby 

niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej lub 
wymiaru sprawiedliwości, które uniemożliwiają zgodne z prawem wykonywanie  zobowiązań umownych, 

-o charakterze niezależnym od stron, 

-którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 

-którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej 
staranności, 



- której nie można przypisać drugiej stronie; 

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne 
klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe przerwy w dostawie 
energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, 

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, norm w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, 

3) działania organów administracji publicznej, organów władzy lub wymiaru sprawiedliwości, które 
uniemożliwiają zgodne z prawem wykonywanie zobowiązań umownych, 

4) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, 
ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem 
możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z SIWZ, 

3. Zmiany umowy dotyczyć mogą: 

1) ceny w zakresie wynikającym ze zmiany stawki podatku od towarów i usług [VAT] wynikającej ze 
zmiany przepisów powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zmiana taka może 
być wprowadzona po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych stawek podatku VAT, 

2) wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji ograniczenia ilości faktycznie wykonywanej usługi, 

-zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawca może nastąpić w przypadkach zwiększenia ilości biletów 
miesięcznych danego rodzaju, zmiany ilości biletów pomiędzy różnymi rodzajami biletów miesięcznych w 
związku ze zmianą długości trasy, zmiany wynagrodzenia w związku ze skorzystaniem z prawa opcji 
określonego w SIWZ. 

3) zmiany podwykonawców zaangażowanych w realizację zamówienia, 

4. Zmiana zakresu zamówienia może nastąpić za zgodą Zamawiającego w przypadku: 

1) zmiany trasy przejazdów spowodowanej czynnikami zewnętrznymi m.in. warunkami drogowymi, 

2) zmiany w rozkładzie jazdy skutkujące zwieszeniem lub zmniejszeniem ilości przejechanych km, 

3) zmiana pomiędzy ilością zakupionych biletów danego rodzaju, 

4) zmiana w ilości zakupionych biletów w przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów- 
zmniejszenia ilości dowożonych uczniów Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat, 

5) zmiana obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o 
publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2019r, poz. 2475 ze zm.) w zakresie zmiany sposobu 
organizacji transportu publicznego lub zmiany sytemu rozliczania rekompensaty w postaci dotacji 
przedmiotowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 80 ww. ustawy, 

6) Zmiana kierowców, 

7) Zmiana opiekunów, 

8) Zmiana pojazdów świadczących usługę ( pojazdy muszą spełniać wymogi SIWZ). 

5. Zmiany zapisów umowy, które nie odnoszą się do treści oferty nie wymagają pisemnego aneksu pod 
rygorem nieważności. Za zmiany takie uważa się np.: 

1) zmianę koordynatora ze strony Zamawiającego, 

2) zmianę rachunku bankowego, 

3) zmiany adresowe. 

6. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania 
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2. 

§10 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, na 
niżej opisanych zasadach. 

2. Kary będą naliczone w następujących wypadkach i wysokościach: 



1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% 

wynagrodzenia netto określonego w §7 ust.5, 

b) za każdorazowe niewykonanie jednego dowozu do szkoły w dniu nauki szkolnej w 

wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w §7 ust.5, 

c) za każdorazowe niewykonanie jednego dowozu ze szkoły do miejsca ich zamieszkania w dniu nauki 
szkolnej w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w §7 ust.5,  

d) za każdorazowe niewynikające z warunków drogowych opóźnienie powyżej 10 minut lub odjazd przed 
czasem w stosunku do obowiązującego rozkładu jazdy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 100 zł. Opóźnienie powyżej 30 minut w stosunku do rozkładu jazdy uznane będzie za 
niewykonanie dowozu lub odwozu.  

e) za rozwiązanie umowy , o którym mowa w §10 w wysokości 20% wynagrodzenia netto określonego w 
§7 ust.5. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: za nieterminową zapłatę należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust.5 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto określonego w §7 
ust.5 za każdy dzień zwłoki. 

3) Wysokość kar umownych zastrzeżonych w ust. 1 i 2, nie może łącznie przekroczyć 100% kwoty 

wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 5.  

3. Zamawiający ma prawo w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku określonego w §2 
ust.1 niniejszej umowy zlecić wykonanie usługi przewozu innemu Wykonawcy , a kosztami obciążyć 
Wykonawcę. 

4. Zamawiający ma prawo potrącić bez zgody Wykonawcy należne kary umowne wraz z odsetkami 
ustawowymi za zwłokę od tych kar z wynagrodzenia Wykonawcy. W takiej sytuacji kary umowne uznaje 
się za wymagalne po upływie 3 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej FV.  

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiści poniesionej szkody przez Sadami 
powszechnymi. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy w sytuacji zmiany przepisów 
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z  2019r, poz. 2475 ze zm.) 
w zakresie zmiany sposobu organizacji transportu publicznego lub zmiany sytemu rozliczania 
rekompensaty w postaci dotacji przedmiotowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 80 ww. ustawy, 
jednakże nie wcześniej niż 1 stycznia 2021r. oraz po zrealizowaniu 35% wartości minimalnej szacunkowej 
ilości biletów miesięcznych. 

§11 

Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

1) Utraty przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania usług przewozowych, 

2) Cofnięcia, upływu ważności lub utraty licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego, 

3) Cofnięcia, upływu ważności lub utraty dokumentu na podstawie którego Wykonawca jest uprawniony 
do świadczenia usług przewozu osób na terenie Gminy Sierakowice na trasach objętych niniejszym 
zamówieniem . 

§ 12 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy (ZNWU) 
w wysokości ………………………….. zł. 

2. Zamawiający zwraca wniesione ZNWU jednorazowo w ciągu 30 dni od daty zakończenia obowiązywania 
niniejszej umowy i uznania, że przedmiot umowy został wykonany należycie. 



3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia z wniesionego ZNWU ewentualnych roszczeń z 
tytułu szkód i kar umownych. 

4. W przypadku nienależytego wykonania umowy ZNWU wraz z powstałymi odsetkami będzie 
wykorzystana do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy. 

§13 

1. Osobą upoważnioną do dokonywania bieżących uzgodnień dotyczących realizacji przedmiotu umowy 
ze strony Zamawiającego oraz kontroli świadczonych usług zwaną dalej koordynatorem jest: 
……………………………………… 

2. Osobą upoważnioną do dokonywania bieżących uzgodnień dotyczących realizacji przedmiotu umowy 
ze strony Wykonawcy zwaną dalej koordynatorem jest: 

…………………………………………. 

§14 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez dodatkowego wezwania do jej należytego 
wykonania w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

a) Zgodnie z art.145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – w razie wystąpienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy – Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie zapłaty 
należnej mu z tytułu wykonania części umowy, 

b) Jeżeli Wykonawca nie rozpoczął przewozów do którejkolwiek szkoły bez uzasadnionych przyczyn i nie 
kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

c) Jeżeli Wykonawca przerwał przewozy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy niż 
dwa dni do którejkolwiek szkoły na terenie Gminy, 

d) W wypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że autobusy podstawione do przewozu uczniów , bądź 
też kierowcy upoważnieni do ich obsługi , powodują zagrożenia dla zdrowia przewożonych uczniów oraz 
osób trzecich, 

e) W przypadku niezrealizowania usługi zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego rozkładem jazdy 
i wykazem tras. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

§15 

1.Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego o ochronie danych osobowych, w szczególności z  przepisami 
Rozporządzeniem 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1). 

2. Przed powierzeniem przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1 Wykonawca 
zobowiązany jest do zawarcia umowy o przetwarzaniu danych osobowych z podmiotami, o których mowa 
w par 2 ust. 6 niniejszej umowy. 

§16 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej i 
podpisane przeze obie strony. 

§17 

1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny, właściwy 
miejscowo dla Zamawiającego. 



2. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do zakresu usług opisanych w umowie oraz zakresu 
obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następującą kolejność ważności n/w 
dokumentów: 

1) umowa, 

2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

3) oferta przetargowa, 

Wszystkie dokumenty wymienione w ust. pkt. 2) – 3) stanowią integralną część umowy. 

3. Strony zgodnie stwierdzają, iż postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

zostały wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy 
prawo zamówień publicznych. 

§18 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy miejscowo 
ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

§19 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa stosuje się przepisy: 

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), 

2. Kodeksy cywilnego ( Dz.U. z 2019r. poz. 1145 ze zm.), 

3. Ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe ( Dz.U. z 2020r. poz. 8 ) 

4. Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( Dz.U. z 2019r. poz. 2140 ze zm.), 

5. Ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami  publicznego 
transportu zbiorowego ( Dz.U. z 2018r. poz.295) 

6. Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym( Dz.U. z 2019r, poz. 2475 ze 
zm.), 

7. Ustawy z dnia 20.06.1997r. prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2020r. poz.110 ze zm.) 

§20 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 otrzymuje Zamawiający i 
1egzemplarz Wykonawca. 

 

 

WYKONAWCA                   ZAMAWIAJĄCY 

 

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

 

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

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy Wykonawcy. 

 



Załącznik do projektu umowy 

 

 

 

POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 

 

w dniu …………….. w Sierakowicach pomiędzy: 

Gminą Sierakowice, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice REGON 191674977, NIP 5891018894  zwaną 
dalej Odbiorcą, 

reprezentowaną przez: 

1..................................................................... 

a 

..................................................................................................................... (nazwa) 

………………………………………………………………………………….….. (adres) 

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

 

reprezentowan-ym/ą przez: 

1........................................................ 

zwan-ym/ą dalej Dostawcą, 

na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017.1221 ze zm.) 
(dalej jako Ustawa o VAT) zostało zawarte porozumienie, o treści: 

1. ODBIORCA oświadcza, że akceptuje przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawionych 

przez WYSTAWCĘ, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (zwane dalej: e-faktury) 
pod warunkiem zachowania reguł opisanych w niniejszym porozumieniu. 

2. WYSTAWCA zobowiązuje się do przesyłania e-faktur, e-faktur korygujących, duplikatów efaktur drogą 
elektroniczną w postaci plików w formacie PDF. 

3. W jednej wiadomości mailowej może być wysłana tylko jedna faktura WYSTAWCY. 

4. WYSTAWCA faktury gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za autentyczność pochodzenia, integralność 
treści oraz czytelność e-faktury. 

5. WYSTAWCA oświadcza, że e-faktury będą przesyłane wyłącznie z następującego adresu 
email…………………………………………………………………………………………… 

6. Adresem właściwym do przesyłania ODBIORCY e-faktur jest wyłącznie adres: 

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

7. Przesłanie e-faktury z innego adresu, niż wskazany w pkt 5 lub na adres inny niż wskazany w pkt 6, 
jest bezskuteczne tj. nie stanowi w żadnym przypadku dostarczenia faktury w formie elektronicznej. 

8. Za potwierdzenie otrzymania e-faktury przez ODBIORCĘ uznaje się datę nadaną przez serwer pocztowy 
ODBIORCY w momencie wejścia wiadomości e-mail na listę poczty odebranej ODBIORCY wysłanych przez 
WYSTAWCĘ z adresu wskazanego w pkt 5 na adres ODBIORCY wskazany w pkt 6. 

9. Przesyłanie e-faktur przez WYSTAWCĘ nastąpi od dnia następującego po dniu, w którym 

ODBIORCA otrzymał podpisane przez WYSTAWCĘ porozumienie. O fakcie otrzymania 

porozumienia ODBIORCA zawiadomi WYSTAWCĘ drogą mailową, na adres wskazany w 

porozumieniu. 



10. Przesłanie faktur w formie elektronicznej wyklucza możliwość ich przesyłania w formie 

papierowej, a dokument taki (papierowy) nie stanowi w rozliczeniach między WYSTAWCĄ i 

ODBIORCĄ ani dowodu księgowego ani faktury w rozumieniu Ustawy o VAT. 

11. Strony zobowiązują się, że w przypadku zmiany danych określonych w niniejszym 

porozumieniu w szczególności: nazwy spółki, adresu, siedziby, numeru NIP poinformują się o tym fakcie 
pisemnie lub drogą elektroniczną na 3 dni robocze (tj. poniedziałek – piątek z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przed przesłaniem faktur w formie 

elektronicznej. 

12. Postanowienie punktu 11 powyżej nie dotyczy adresów poczty elektronicznej wskazanych w  pkt 5 
oraz 6 porozumienia. Dla ich zmiany wymagana jest zmiana porozumienia dokonana, pod rygorem 
nieważności, w formy pisemnej. 

13. Zmiana formy przesyłania faktur między WYSTAWCĄ i ODBIORCĄ tj. z e-faktury na fakturę papierową 
wymaga rozwiązania porozumienia , które dla swojej ważności wymaga 

zachowania formy pisemnej. 

14. W przypadku rozwiązania porozumienia WYSTAWCA traci prawo do przesyłania ODBIORCY faktur w 
formie elektronicznej od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozwiązano 
porozumienie. 

 

ODBIORCA        WYSTAWCA 

 

…………………………….     …………………………………. 


