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Umowa na usługi przewozowe Nr ZP.271…...21 

 
zawarta w dniu ……………. r. pomiędzy Gminą Łambinowice reprezentowaną przez 

Zastępcę Wójta Gminy Łambinowice – Jerzego Rosińskiego zwaną w dalszej części 

umowy „Zleceniodawcą’’ 

a  

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

reprezentowanym przez ………………………………….. zwanym  

w dalszej części umowy „Wykonawcą’’. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

Zleceniodawca zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na 

dowozie uczniów i dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy 

Łambinowice oraz dowóz uczniów do Placówki w Nysie zgodnie z treścią SWZ dotyczącą 

………………………………..części zamówienia  

w przeprowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji 

zgodnie z art. 275 ust.1 ustawy PZP na „Dowóz uczniów i dzieci do szkół podstawowych i 

przedszkoli na terenie Gminy Łambinowice, oraz dowóz uczniów do szkoły w Nysie.” 

 

§ 2 

Termin realizacji 

Termin realizacji ustala się od   01.09.2021 r. do 30.06.2023 r. w dni zajęć lekcyjnych 

odbywających się w szkołach, do których uczęszczają dowożeni uczniowie. 

 

§ 3 

Wykonawca świadczyć będzie usługi środkami lokomocji, które spełniają wszelkie wymogi 

do przewozu dzieci oraz zgodnie z zapisami SWZ dla danej części zamówienia. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie i zasady rozliczeń 

1. Za wykonanie usługi Wykonawca otrzyma w całym okresie świadczenia usługi 

wynagrodzenie, którego wartość nie może przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn:  

 

……………. zł- stawka dzienna  x 375 dni, która wynosi: ……………….. zł brutto, 

 
gdzie;………… zł –  to zaoferowana cena brutto za 1 dzień dla ustalonej dziennej długości trasy, 375 

dni  – przewidywana ilość dni nauki w latach szkolnych 2021/22 i 2022/23 

 

 W tym; w roku 2021 wynagrodzenie nie może przekroczyć kwoty; 

………..zł - stawka dzienna x 79 dni, która wynosi: ……….. zł brutto, 

W roku 2022 wynagrodzenie nie może przekroczyć kwoty; 

………. zł – stawka dzienna x 189 dni, która wynosi: ………… zł brutto. 

W roku 2023 wynagrodzenie nie może przekroczyć kwoty; 

………. zł – stawka dzienna x 107 dni, która wynosi: ………… zł brutto. 

 

2. Podstawą miesięcznego rozliczenia należnego wynagrodzenia będzie faktura Wykonawcy 

i karta przewozu, której wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy. 
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3. Należność za usługi Zleceniodawca będzie regulował za pośrednictwem Zespołu 

Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Łambinowicach (ZEAO), przelewem  

w terminie do 21 dni po otrzymaniu faktury VAT. 

4. Zleceniodawca przewiduje dla części drugiej zamówienia, w związku z możliwością 

zwiększenia ilości uczniów dowożonych zamieszkałych w innych miejscowościach niż 

objęte wskazaną w SWZ do części II trasą, możliwość zmian w treści zawartej umowy – 

na podstawie art.455 ustawy PZP. Zmiany umowy mogą polegać na zwiększeniu długości 

rozliczanej dziennie trasy, nie więcej niż o 49 km dziennie. Zmiana ta skutkować będzie 

odpowiednim zwiększeniem wysokości wynagrodzenia, nie więcej jednak niż o 33,7% 

wynagrodzenia ustalonego w wyniku przetargu. Zmiana ta jest również możliwa przy 

zmianie miejsca zamieszkania już przewożonego ucznia do miejscowości, której trasa nie 

obejmuje. 

5. W przypadku konieczności zmiany umowy związanej z wydłużeniem dziennej trasy 

przewozu o której mowa w ust.4, nowe wynagrodzenie wykonawcy będzie ustalone na 

podstawie wynikającej z zaoferowanej stawki dziennej stawki za 1 kilometr. Kwota 

wynagrodzenia będzie zwiększona o iloczyn ilości kilometrów wydłużenia dziennej trasy i 

wyliczonej stawki za kilometr. 

6. Rozliczenie między Wykonawcą a Zleceniodawcą dokonywane będzie w złotych polskich 

(PLN) na rachunek nr …………………………………, Zleceniodawca nie przewiduje 

rozliczeń w obcych walutach. 

7. Faktura wystawiona nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy bez ujemnych 

skutków prawnych dla Wykonawcy. 

8. W przypadku niedotrzymania terminu płatności przez Zleceniodawcę – Wykonawcy 

przysługują ustawowe odsetki za zwłokę. 

9. Zleceniodawca dopuszcza składanie faktur za pomocą platformy elektronicznego 

fakturowania (PEF), która jest dostępna pod adresem: https://efaktura.gov.pl/, lub  e-mail: 

kontakt@zeao.pl, osobiście oraz pocztą. 

10. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 

osoby trzecie ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez 

zgody Zleceniodawcy. Bez zgody Zleceniodawcy wykonawca nie może również zawrzeć 

umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.C.), ani 

dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej taki skutek. 

 

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za stan techniczny pojazdów. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia podczas przewozu uczniów i dzieci 

odpowiednich warunków bhp oraz niezbędnych wygód i warunków w tym temperatury. 

3. Wykonawca oraz podwykonawca zobowiązany jest, do zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób, które będą brały bezpośrednio udział w realizacji niniejszego zamówienia 

przez cały okres obowiązywania umowy tj. kierowców. W przypadku rozwiązania 

stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do 

niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 

4. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie spełnienia 

wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, o których 

mowa w ust. 3. 

5. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności: 

1) dowieźć uczniów na określoną godzinę i zapewnić powrót zgodnie z wyznaczonymi 

trasami, na które złożył ofertę. 

https://efaktura.gov.pl/,%20lub
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2) zapewnić właściwe i zgodne z przepisami oznakowanie pojazdów przeznaczonych do 

przewozu uczniów. 

3) zapewnić właściwy poziom usług, sprawność techniczną pojazdu i realizację wymagań 

sanitarnych, a także odpowiednie kwalifikacje zawodowe kierowcy; 

4) pokryć szkody wynikające z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w 

czasie wykonywania usługi. 

5) przedłożyć Zleceniodawcy kopię opłaconej polisy OC aktualnej na dzień 

podpisywania umowy w zakresie prowadzonej działalności, a jeżeli okres jej 

obowiązywania upływa przed terminem określonym w § 2 –  przedstawienia kolejnej 

polisy w terminie  14 dni od wygaśnięcia poprzedniej polisy. 

6) skierować do wykonywania usługi kierowców posiadających ważne badania lekarskie 

oraz przeszkolenie w zakresie BHP i ppoż. 

7) poinformować pisemnie Zleceniodawcę o zmianie kierowcy. 

 

§ 6 

Obowiązki Zleceniodawcy 

1.   Zleceniodawca zapewni opiekę nad przewożonymi dziećmi w czasie trwania przewozu.  

2. Zleceniodawca poinformuje o wszelkich zmianach organizacji dowozu w trakcie trwania 

umowy. 

3.  Zleceniodawca zobowiązuje się do terminowego wypłacania wynagrodzenia. 

 

§ 8 

Podwykonawstwo 

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zleceniodawcy. Jeżeli Zleceniodawca, w terminie 21 dni od przedstawienia mu przez 

Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub 

zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.  

2. W przypadku zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana jest 

zgoda Zleceniodawcy i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje się odpowiednio 

postanowienia ust.1, zdanie 2.  

3. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za własne. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na usługę, jest 

obowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zleceniodawcy projektu tej 

umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z warunkami umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo wynosi 21 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Wykonawca zobowiązany jest łącznie z fakturą 

załączyć swoje, Podwykonawców i dalszych podwykonawców oświadczenia – załącznik 

nr 1 do umowy, że Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy otrzymali w terminie 

należności z tytułu wykonania robót budowlanych lub dostaw lub usług na rzecz 

Wykonawcy i żądanych roszczeń z tego tytułu nie będą wnosić do Zamawiającego. 

6. Zleceniodawca zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 

z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do 

umowy o podwykonawstwo i do jej zmiany w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia 

w przypadkach: 

a) niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia, 
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b) ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w ust.5. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo której przedmiotem 

jest usługa w terminie o którym mowa w ust. 1 uważa się za akceptację projektu umowy 

przez Zleceniodawcę.  

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada 

Zleceniodawcy poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada 

Zleceniodawcy poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się do zmian umowy o podwykonawstwo. 

11. Wykonawca obowiązany jest informować Zleceniodawcę o wysokości wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom o zapłatach dla podwykonawców, a wraz z fakturą za 

wykonane usługi przedstawić Zleceniodawcy dowód zapłaty na kwotę należną 

podwykonawcom. Brak dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom upoważnia 

Zleceniodawcę do wstrzymania zapłaty Wykonawcy za daną cześć zlecenia do czasu 

usunięcia w/w braku, bez konsekwencji odsetkowych. Powyższe zapisy dotyczą również 

zapłaty dalszym podwykonawcom.   

12. Zleceniodawca dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zleceniodawcę umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

usługi, wobec których Zleceniodawca nie wyraził sprzeciwu, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę niniejszego zamówienia. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę, umowy o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi. 

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zleceniodawca umożliwi wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12 Zleceniodawca 

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

informacji. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez 

Zleceniodawcę, Zleceniodawca może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zleceniodawcy co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Zleceniodawca potrąci kwotę wypłaconego 
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wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca 

nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio 

podwykonawcy. W przypadku braku możliwości zastosowania instytucji potrącenia (na 

przykład braku wierzytelności mogących podlegać potrąceniu) Wykonawca zapłaci 

Zleceniodawcy karę umowną w wysokości wynagrodzenia wypłaconego przez 

Zleceniodawcę podwykonawcy usługi na podstawie obowiązku wynikającego z art. 647 

(1) k.c.  

18. Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, 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 Zleceniodawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

19. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi 

podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zleceniodawca ma prawo 

wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

i żądania przedstawienia na każde żądanie Zleceniodawcy dowodów zapłaty należnego 

podwykonawcom wynagrodzenia.     

20. Wykonawca zobowiązany jest do dodatkowego ubezpieczenia kontraktu obejmującego 

ochroną podwykonawców i dalszych podwykonawców w zakresie powstania obowiązku 

zapłaty przez Zleceniodawcę należnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom wynikającego z art. 647(1) k.c.  Wykonawca na żądanie Zleceniodawcy 

przedstawi niezwłocznie kopie w/w polis ubezpieczeniowych potwierdzone za zgodność z 

oryginałem. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z w/w obowiązku 

Wykonawca zapłaci karę umowną Zleceniodawcy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

brutto danego zlecenia za każdy stwierdzony przypadek niewywiązania się z obowiązku. 

21. Wykonawca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne: 

a) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za każdy stwierdzony 

przypadek, 

b) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są usługi lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za 

każdy stwierdzony przypadek, 

c) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto 

należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za każdy stwierdzony 

przypadek, 

22. Przepisy ust. 21 stosuje się odpowiednio do niewykonania obowiązków Wykonawcy 

w tym zakresie w stosunku do dalszych podwykonawców. 

23. Zleceniodawca może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość w/w 

zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 9 

Wykonawca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną: 

1. W razie nienależytego wykonania umowy, a zwłaszcza opóźnień w realizacji 

harmonogramu dowozu uczniów do szkół i uzasadnionych skarg na jakość usług, 

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych w wysokości do 20 % 

wynagrodzenia należnego za dni wadliwie wykonywanej usługi z zastrzeżeniem § 11 ust.2 
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2. W razie stwierdzonej niesprawności technicznej elementów uwzględnionych w kryterium 

oceny ofert; ogrzewania/klimatyzacji lub nagłośnienia, Zleceniodawca zastrzega sobie 

prawo pomniejszenia wynagrodzenia proporcjonalnie do wagi przyjętego kryterium, czyli 

po 10% wynagrodzenia należnego za okres niesprawności urządzeń w danym miesiącu. 

3. Zastosowanie kary umownej wymaga uprzedniego pisemnego powiadomienia 

Wykonawcy o zastrzeżeniach i uwagach, umożliwiających Wykonawcy złożenie 

wyjaśnień. 

4. Za niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zleceniodawcę terminie 

żądanych przez Zleceniodawcę dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, będzie skutkowało 

naliczeniem kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień 

zwłoki. 

5. Za nieprzedłożenie Zleceniodawcy w terminie wskazanym przez Zleceniodawcę kopii 

opłaconej nowej polisy OC zawartej w trakcie trwania umowy w zakresie prowadzonej 

działalności w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki. 

6. Za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z 

tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust.5 w wysokości 

0,2% za każdy dzień zwłoki. 

7. W razie nieuwzględnienia wyjaśnień Zleceniodawca nalicza karę. 

8. Naliczoną karę Wykonawca wpłaci na rzecz Zleceniodawcy w terminie do 30 dni od 

powiadomienia go o jej wysokości. W przypadku nieuiszczenia kary w terminie i mimo 

ponownego wezwania zostanie ona potracona przy wypłacie miesięcznego wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby 

wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych. 

10. W sumie łączna maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczy 30% całkowitego 

wynagrodzenia brutto wskazanego § 4 umowy. 

 

§ 10 

Zmiany umowy 

1. Zmiany umowy są dopuszczalne w zakresie dozwolonym przez art. 455 ust.1 pkt 1, 2 

ust.2 ustawy PZP. 

2. Zmiany, o których mowa w ust.1 mogą być dokonane w szczególności z powodu 

wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem 

podawanych warunków ich wprowadzenia: 

1) Przewiduje się możliwość zmian w treści zawartej umowy dotyczących zmiany 

wynagrodzenia wykonawcy  w związku z możliwością zwiększenia ilości uczniów 

dowożonych zamieszkałych w innych miejscowościach niż objęte wskazaną w 

SWZ do części II trasą, Zmiany umowy mogą polegać na zwiększeniu długości 

rozliczanej dziennie trasy, nie więcej niż o 49 km dziennie. Podobna zmiana 

wynikać może ze zmiany miejsca zamieszkania ucznia już objętego zamówieniem.  

Zmiana ta skutkować będzie odpowiednim zwiększeniem wysokości 

wynagrodzenia, nie więcej jednak niż o 33,7% wynagrodzenia ustalonego w 

wyniku przetargu.  

2) Siły wyższej. 

4) Zmiany danych teleadresowych lub numeru rachunku bankowego Wykonawcy 

lub Zleceniodawcy oraz zmiany danych. 
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3. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść 

złożonej oferty, w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania 

postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego. 

4. Zastąpienia Wykonawcy, któremu Zleceniodawca udzielił zamówienia, nowym 

wykonawcą w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w 

następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, 

dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego 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, a 

także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy lub w wyniku przejęcia 

przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców. 

5. Zmiana postanowień umowy może być dokonana na uzasadniony wniosek każdej ze 

stron w drodze pisemnej, pod rygorem nieważności. 

6. Odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z 

tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, 

których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a 

które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu 

zamówienia powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi  na 

zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne 

wydatkowanie środków publicznych. 

7. Ponadto strony mogą dokonać zmiany wartości umowy w przypadku: 

1)  dokonanej przez właściwy organ państwowy zmiany stawki podatku VAT; 

2)  zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 Ustawy z 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu  

za pracę,  

3)  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczeni społeczne lub 

zdrowotne,  

4)  zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w  ustawie z 04.10.2018r. o pracowniczych  

planach kapitałowych,  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 

przesłanki, o której mowa w ust.7 pkt. 1 będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu 

Umowy niezrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie 

przepisów zmieniających stawkę podatku od towaru i usług oraz wyłącznie do części 

przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaru i 

usług. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt. 1, wartość wynagrodzenia netto nie 

zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 

przepisów. 

10. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w 

ust. 7 pkt. 2 i 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez 

Wykonawcę w związku z wejście w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania 
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ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości 

stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt. 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem 

wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących Usługę do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, z 

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu 

Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników 

świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, 

w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 

12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt. 3, Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z 

wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świadczącym Usługę. Kwota odpowiadająca zmianie 

kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników 

Świadczących Usługę, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 

zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

Umowy. 

13. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt. 4 wynagrodzenie wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z 

gromadzeniem wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 

dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych. Kwota odpowiadająca 

zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych dla Pracowników Świadczących Usługę, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

14. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 7 pkt. 1, 2, 3, 4, każda ze stron może 

wystąpić do drugiej strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe 

wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz 

wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania 

Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W 

przypadku składania wniosku przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

żądania przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zasadność złożenia 

takiego wniosku. W szczególności Zamawiający może żądać odpowiednio:  

1) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 

pracowników realizujących przedmiot umowy, wraz z określeniem zakresu 

(części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 

przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 

zakresowi; 

2) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 

pracowników realizujących przedmiot umowy, wraz z kwotami składek 

uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z 

określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi. 

15. Wzrost kosztu Wykonawcy będzie odnosił się wyłącznie do części wynagrodzenia 

pracowników realizujących przedmiot umowy, odpowiadającej zakresowi, w jakim 
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wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy na rzecz 

Zamawiającego. 

16. Na skutek zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 2 niniejszego paragrafu, możliwa 

jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym zwiększenie wynagrodzenia 

dopuszczalne jest o kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost kosztów 

świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy przez Wykonawcę. 

17. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w 

§ 4 ust. 1 w przypadku zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynoszącego nie 

mniej niż 5% w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy z 

zastrzeżeniem ust. 18-22 poniżej.   

18. Zamawiający zastrzega, że podstawą ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia, o 

której mowa w ust. 12 powyżej, będzie roczny wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, zaś procentowa zmiana wynagrodzenia umownego w danym roku nie 

może przekroczyć procentowej wartości tego wskaźnika.   

19. Jeżeli Strona wykaże realny wpływ zmiany cen w stopniu wynikającym z wskaźnika 

ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na koszt 

wykonania przedmiotu umowy tj. wykaże, że koszty wykonania przedmiotu umowy 

wzrosły co najmniej tyle ile wynosi wskaźnik wówczas zmiana wynagrodzenia może 

nastąpić nie częściej niż raz na każde 12 miesięcy realizacji przedmiotu umowy zaś 

pierwsza zmiana może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od zawarcia 

umowy. 

20. Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyć wyłącznie usług niewykonanych do 

pierwszego dnia miesiąca następującego po 12 miesiącach od dnia rozpoczęcia 

realizacji umowy.  

21. Zmiana wynagrodzenia wprowadzona na podstawie ust. 17 - 19 nie może przekroczyć 

20% maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 4 umowy.   

22. Przez zmianę kosztów rozumie się wzrost kosztów, jak i ich obniżenie, względem 

kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. 

23. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 17 – 22 

powyżej, zobowiązuje się do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, 

z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, w przypadkach określonych w ustawie Prawo 

zamówień publicznych.  

24. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany 

umowy z przyczyn, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z 

wnioskiem o  dokonanie wskazanej zmiany. 

25. Wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany umowy musi być uzasadniony, a 

okoliczności, na które powołuje się Wykonawca muszą być udokumentowane. 

 

 

§ 11 

Odstąpienie od umowy 

1. Jeżeli Wykonawca nie wykonuje swoich obowiązków w sposób określony w umowie, 

Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania terminów 

wypowiedzenia i bez odszkodowania. 
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2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie przewozu  

w wskutek warunków atmosferycznych i innych żywiołów powodujących utrudnienia  

w ruchu, w tym; nieprzejezdność dróg. 

3. W razie unieruchomienia pojazdu wykonującego przewóz, Wykonawca zobowiązuje się 

do podstawienia zastępczego środka transportu w czasie wskazanym w ofercie. 

4. Zleceniodawca może odstąpić od umowy na warunkach określonych w art.456 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych. 

5. Zleceniodawcy przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania umowy z winy 

Wykonawcy w następujących przypadkach:  

1) braku rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy lub jej przerwania i nie wznowienia, 

mimo wezwań Zleceniodawcy, przez okres dłuższy niż 3 dni;  

2) wygaśnięcia licencji lub zezwolenia uprawniającego do wykonywania transportu 

drogowego;  

3) nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego zatrudnienie na 

umowę o pracę osób biorących bezpośredni udział w realizacji przedmiotowego 

zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SWZ rozdział II ust.10;  

4) niewykazanie przez Wykonawcę liczby osób zatrudnionych na umowę o pracę, 

biorących bezpośredni udział w realizacji przedmiotowego zamówienia, w terminie 

wskazanym przez Zleceniodawcę 14 dni od powzięcia przez Zleceniodawcę informacji w 

trakcie kontroli, o której mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy;  

5) gdy Wykonawca powierzył wykonanie części usług podwykonawcy, bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zleceniodawcy.  

6.  Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy w następujących przypadkach:  

1) Zleceniodawca nie reguluje na bieżąco zapłaty faktury i mimo wezwania Wykonawcy 

zwleka z zapłatą dłużej niż dwa miesiące licząc od terminu zapłaty ustalonego w umowie; 

2) Zleceniodawca zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich 

obowiązków wynikających z umowy (np. płatności). 

 

§ 12 

1. W przypadku zerwania umowy przez Wykonawcę z przyczyn innych niż podane w § 10 

ust.6, zobowiązuje się on do pokrycia różnicy kosztów wynikłej z konieczności opłaty innego 

Wykonawcy do końca trwania umowy. 

2.  W przypadku rozwiązania umowy strony zobowiązane są do następujących czynności: 

 1) Wykonawca wspólnie z Zleceniodawcą sporządza protokół z wykonanych usług według 

daty rozwiązania umowy; 

 2) Zleceniodawca zobowiązany jest do zweryfikowania i podsumowania wykonanych 

usług i zapłaty za wykonane usługi do dnia rozwiązania umowy. 

3.  Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 13 

Do bieżących kontaktów z Wykonawcą w imieniu Zleceniodawcy w trakcie wykonywania 

zlecenia upoważniony jest Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty 

w Łambinowicach, jednostki za pośrednictwem, której zleceniodawca będzie dokonywał 

płatności. 

 

§ 14 

1. Gmina Łambinowice jest płatnikiem podatku VAT  i posiada  NIP 753-23-91-051. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP………………. 
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§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Wykonawcy, Zleceniodawcy i ZEAO w Łambinowicach. 

3. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskał w celu realizacji zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

 

 

 

 

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

                               (Wykonawca)                                                    (Zleceniodawca) 
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Załącznik nr 1 do wzoru umowy 
 

 

 

Oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy* 
 

 

W ramach zadania pn.: …………………………………………………………………….  

 

Zawarto umowę podwykonawczą nr ..……………..…………………………………. z 

dnia……………….…………..…… na: wykonanie robót budowlanych* pn.: 

……………………………………………………………….…………………..na: dostawę/usługę* 

pn.:………………………………………………………………… ……………….………………….. 

 

Nazwa podwykonawcy/dalszego podwykonawcy* 

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

 

Oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy* na dzień 

….……………………………………………………….………………………..………………….. 
biorącego udział w ramach realizacji inwestycji w okresie od ………………………. do …..……....………… 

 

W okresie rozliczeniowym wystawiono niżej wymienione faktury: 

Zakres robót 

budowlanych/usług/dostaw 

wykonanych  

w okresie rozliczeniowym 

Nr 

faktury 

Wartość 

faktury 

brutto 

[PLN] 

Data 

wystawienia 

Termin 

płatności 

Fakturę 

zapłacono /nie 

zapłacono 

/wpłata 

częściowa 

(kwota) 

Pozostaje  

do zapłaty 

       

       

RAZEM  

 

Oświadczamy, że*: 

do dnia ………………………… otrzymaliśmy/nie otrzymaliśmy* wynagrodzenia za:  
roboty budowlane/dostawy/usługi* przez nas wykonane i zafakturowane  
w ramach przedmiotowego zadania 

lub 

Oświadczamy, że*: 

w okresie rozliczeniowym wykonano roboty budowlane/dostawy/usługi* wg poniższego zestawienia, 
dla których nie wystawiliśmy faktury (nie zostały zafakturowane)  

Zakres robót budowlanych/usług/dostaw 

wykonanych w okresie rozliczeniowym 
Wartość netto  Wartość brutto  

   

   

RAZEM   

 

Oświadczamy, że w stosunku do wyżej wskazanych faktur jako zapłacone, zrzekamy się wszelkich roszczeń wobec 

Zamawiającego – Gmina Łambinowice 

 

………………………………      ………………………………. 
Podpis lub podpisy i imienne pieczęcie      podpis lub podpisy i imienne pieczęcie 

osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania   osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania 
 podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy   Wykonawcy – potwierdzającego dokonanie płatności 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do wzoru umowy 

 

KARTA PRZEWOZU 

 

 

TRASA  

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

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

MIESIĄC …………………………………………………………. 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 

 

- wykreślić na czerwono dni, w których usługa nie była świadczona! 

 

 

 

 

 

            

      ………………………………………. 
       /Podpis Przewoźnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


