
 

 

 
UMOWA nr ……./2018 

 
 
zawarta w dniu ……………………….. 2018 r. pomiędzy  
 
Województwem Dolnośląskim, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w 
Legnicy z siedzibą przy placu Zamkowym 1, 59-220 Legnica, REGON: 931934644, NIP: 
8992803047, 
reprezentowanym przez: 
dyrektora – Tomasza Szczytyńskiego, przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – Agnieszki 
Frąc, 
zwany dalej Zamawiającym 
 
a 
 
_________________________________________________________________________________ 
z siedzibą w ______________________, przy ul. ________________________, NIP: _____________ 
wpisanym do KRS pod nr ______________________ w Sądzie Rejonowym ____________________ 
o kapitale zakładowym w wysokości __________________zł, 
reprezentowanym przez: ____________________________________________1 

/Panem/Panią  ______________________,  zamieszkałym/-ą w  _______________,  
przy ul. ______________________, prowadzącym/-ą działalność gospodarczą pod nazwą: 
_________________________ z siedzibą w  ______________________, przy ul. 
___________________________________________, NIP: ____________ 
zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
Rzeczypospolitej Polskiej2,   
zwanym dalej Wykonawcą 
 
1
 Wersja dla spółki handlowej 

2
 Wersja dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą; przy spółce cywilnej wpisuje się w analogiczny 

sposób wszystkich przedsiębiorców; reprezentację podaje się tylko wtedy, gdy dana osoba działa przez 
pełnomocnika. 

 
§ 1 

1. Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 
2164 ze zm.). 

2. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu pn. „Nowa Perspektywa - 
Lepszy Start”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna 
integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne.  

3. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 2, realizowany jest w partnerstwie 
pomiędzy Województwem Dolnośląskim, Gminą Wrocław oraz Powiatami: 
Bolesławieckim, Jeleniogórskim, Lubańskim, Lwóweckim, Świdnickim, Wołowskim i 



 

 

Wrocławskim, co wyklucza możliwość udziału w postępowaniu jednostek 
organizacyjnych prowadzonych przez Partnerów projektu.  

4. Przedmiotem umowy jest świadczenie 45 usług transportowych na wyjazdowe zajęcia 
(w tym 36 zajęć 7-godzinnych i 9 zajęć 8-godzinnych) o charakterze terapeutycznym z 
zakresu zooterapii, prowadzone w dni powszednie w godzinach 9:00 – 17:00 oraz w 
soboty, niedziele, podczas dni wolnych od nauki (ferii świątecznych, ferii zimowych, 
wakacji) w godzinach 9:00-17:00, w wyznaczonych obiektach, wymienionych w ust. 
11. 

5. Usługi, o których mowa w ust. 4, świadczone będą łącznie dla 54 wychowanków w 
wieku 12 – 18 lat oraz 9 osób dorosłych z 9 młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego. 

6. Usługi, o których mowa w ust. 4, realizowane będą dla 9 każdorazowo 7-osobowych 
grup (6 wychowanków i 1 opiekuna).   

7. Zamówienie obejmuje 5 usług transportowych dla każdej z dziewięciu 7-osobowych 
grup. 

8. Realizacja usług, o których mowa w ust. 4, nastąpi w terminie od 1 września 2018 r. do 
21 grudnia 2018 r. 

9. Wykonawca zapewni do realizacji usługi co najmniej 2 środki transportu przeznaczone                           
do przewozu co najmniej 7 osób (6 wychowanków i 1 opiekuna). 

10. Wykonawca zapewni każdorazowo ubezpieczenie uczestników podczas przejazdów i 
podczas pobytu na zajęciach. 

11. Usługa realizowana będzie w poniższym podziale dla każdej 7-osobowej grupy osób na 
trasie pomiędzy: 
a) dla 1 grupy osób z siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w 

Szklarskiej Porębie przy ul. Górnej 29, 58-580 Szklarska Poręba, do ZOO 
Wrocław, ul. Z. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław i z powrotem do siedziby 
ośrodka; 

b) dla 1 grupy osób z siedziby Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Iwinach, Iwiny 19, 59-721 Iwiny, do ZOO Wrocław, ul. Z. 
Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław i z powrotem do siedziby ośrodka; 

c) dla 1 grupy osób z siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w 
Lwówku Śląskim przy ul. Pałacowej 9, 59-600 Lwówek Śląski, do ZOO Wrocław, 
ul. Z. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław i z powrotem do siedziby ośrodka; 

d) dla 1 grupy osób z siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w 
Mrowinach przy ul. Szkolnej 6, 58-130 Mrowiny, do ZOO Wrocław, ul. Z. 
Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław i z powrotem do siedziby ośrodka; 

e) dla 1 grupy osób z siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w 
Brzegu Dolnym przy ul. 1 Maja 21, 56-120 Brzeg Dolny, do ZOO Wrocław, ul. Z. 
Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław i z powrotem do siedziby ośrodka; 

f) dla 1 grupy osób z siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce 
przy ul. Słonecznej 31, 55-050 Sobótka, do ZOO Wrocław, ul. Z. Wróblewskiego 
1-5, 51-618 Wrocław i z powrotem do siedziby ośrodka; 

g) dla 1 grupy osób z siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze 
przy ul. Legnickiej 16, 59-400 Jawor, do ZOO Wrocław, ul. Z. Wróblewskiego 1-5, 
51-618 Wrocław i z powrotem do siedziby ośrodka; 

h) dla 1 grupy osób z siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w 
Wałbrzychu przy ul. Strzegomskiej 10, 58-308 Wałbrzych, do ZOO Wrocław, ul. 
Z. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław i z powrotem do siedziby ośrodka; 



 

 

i) dla 1 grupy osób z siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we 
Wrocławiu, przy ul. Borowskiej 101, 59-721 Wrocław, do ZOO Wrocław, ul. Z. 
Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław i z powrotem do siedziby ośrodka. 

 
 

§ 2 
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania czynności 
określonych w § 1 i zobowiązuje się do wykorzystywania ich w ramach wykonywania 
niniejszej umowy. 

 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) rzetelnego i terminowego załatwiania spraw związanych z realizacją zakresu czynności 

stanowiących przedmiot umowy, 
2) nieprzyjmowania od osób objętych pomocą żadnych korzyści majątkowych lub 

osobistych od osób objętych pomocą, w szczególności środków pieniężnych, 
wierzytelności i cennych przedmiotów, 

3) przestrzegania przepisów prawa wynikających z przepisów dotyczących ochrony 
danych osobowych. 

2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z poniższymi zapisami: 
a) Przewóz osób realizowany będzie środkami transportu dopuszczonymi do ruchu 

zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012r., 
poz. 1137 ze zm.); 

b) Usługi muszą być świadczone sprawnymi technicznie, zarejestrowanymi środkami 
transportu posiadającymi ważne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC i NNW; 

c) Niedopuszczalne jest świadczenie usługi środkiem transportu uszkodzonym, 
wycofanym z ruchu lub wyrejestrowanym. Zabronione jest przewożenie większej niż 
dopuszczalna liczby osób; 

d) Środki transportu muszą być wyposażone w sprawną klimatyzację, ogrzewanie, 
indywidualne nawiewy powietrza i oświetlenie, komfortowe rozkładane fotele, pasy 
bezpieczeństwa, zagłówki, oparcie dla stóp przy każdym siedzeniu, ABS, ASR.  
Ponadto pojazdy muszą być wyposażone w sprawne przyrządy kontrolne, w tym 
tachometry; 

e) Środki transportu muszą być wyposażone w gaśnice przeciwpożarowe z aktualnym 
badaniem oraz młoteczki do ewentualnego rozbicia szyb umieszczone w widocznych 
miejscach; 

f) Wymagane jest sprzątanie po każdym kursie, w razie potrzeby również podczas 
postoju w trakcie trasy; 

g) W przypadku wystąpienia na zewnątrz temperatur powyżej 26 stopni Celsjusza 
przewóz osób winien odbywać się przy włączonej klimatyzacji.  
W przypadku obniżenia temperatury odczuwalnej poniżej  15 stopni Celsjusza 
wymagane jest ogrzewanie pojazdu; 

h) Środki transportu muszą posiadać schludny i estetyczny wygląd zewnętrzny  
i wewnętrzny; 

i) Świadczący usługę kierowcy zatrudnieni przez Wykonawcę muszą posiadać 
uprawnienia do kierowania pojazdami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

j) Od kierowców wymagany jest profesjonalizm oraz dobra znajomość tras, w tym miasta 
Wrocławia i jego okolic.  



 

 

Kierowcy winni przygotować się przed wyruszeniem w trasę, w tym również 
zaopatrzyć w aktualne mapy tradycyjne; 

k) Wymagane jest świadczenie usługi po możliwie najkrótszej trasie. Odstępstwo od tej 
zasady każdorazowo musi być uzgadniane z kierownikiem grupy lub Zamawiającym; 

l) Wykonawca winien zapewnić pasażerom podczas podróży właściwe warunki 
bezpieczeństwa i higieny oraz niezbędne wygody; 

m) Wykonawca będzie zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego okazać dokumenty 
potwierdzające aktualne badania techniczne i ubezpieczenia oraz przedłożyć ich 
kserokopie, jak również kserokopie dowodów rejestracyjnych potwierdzonych za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a także kserokopię tarczy tachografu 
każdego pojazdu z wykonanej usługi – zadania przewozowego. Odmowa okazania 
powyższych dokumentów lub ich brak skutkować będzie niedopuszczeniem tych 
pojazdów do wykonania zamówienia; 

n) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania przed każdym przejazdem i w jego 
trakcie odpowiednich służb celem skontrolowania stanu technicznego pojazdu oraz 
trzeźwości kierowcy. 

 
§ 4 

1. Strony ustalają wynagrodzenie jednostkowe brutto w wysokości …………………. za jeden 
kilometr świadczenia usługi na terenie kraju. 

2. W cenie jednostkowej brutto Wykonawca uwzględnione zostały wszystkie koszty 
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności: 
wynajem pojazdu, wynagrodzenie kierowców, podatki, planowane postoje, opłaty 
drogowe, koszty eksploatacji i utrzymania pojazdów, koszt paliwa, koszty 
ubezpieczenia uczestników w czasie przejazdów i podczas zajęć. Ceny jednostkowe 
brutto (stawki) za jeden kilometr podane w ofercie uwzględniają koszty mogące 
powstać w okresie realizacji przedmiotu zamówienia i będą niezmienne przez cały 
okres ważności umowy. 

3. W kwocie wynagrodzenia brutto uwzględnia się podatek od towarów i usług. 
4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie naliczane za faktyczną ilość przejechanych 

kilometrów. Wartość wykonanych usług w okresie obowiązywania umowy nie może 
przekroczyć szacunkowej wartości brutto określonej w formularzu ofertowym 
Wykonawcy. 

5. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów dojazdu środka transportu Wykonawcy do 
miejsca wyjazdu oraz kosztów powrotu środka transportu do bazy transportowej 
Wykonawcy. 

6. Walutą rozliczeniową obowiązującą w niniejszym zamówieniu publicznym jest złoty 
polski zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst 
jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 908 ze zm.), oznaczany w Specyfikacji jako „złoty”, „PLN” 
lub „zł”. 

7. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT miesięcznej będą 
każdorazowo obustronnie podpisane protokoły stwierdzające prawidłowość 
wykonania danego przewozu. 

8. Płatności dokonywane będą na podstawie prawidłowo wystawianych faktur 
miesięcznych, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
nr___________________________________ wskazany przez Wykonawcę w fakturze VAT  
w terminie 21 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury VAT. 



 

 

 
§ 5 

1. W przypadku awarii środka transportu w czasie trwania realizacji danej części 
przedmiotu niniejszej umowy, która uniemożliwia świadczenie usługi transportu, 
Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia zastępczego pojazdu tej samej klasy w 
terminie nie dłuższym niż 2 godziny dla ruchu krajowego. Zastępczy pojazd musi 
posiadać parametry techniczne nie gorsze od parametrów zaoferowanych w ofercie 
Wykonawcy i musi być zaakceptowany przez Zamawiającego lub kierownika grupy. 

2. Jeżeli z powodu awarii środka transportu wystąpi konieczność noclegów w trasie, a 
podstawienie zastępczego pojazdu nie jest możliwe w godzinach, o których mowa w 
ust. 1 niniejszego paragrafu, koszty zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników 
wyjazdu spoczywają na Wykonawcy. 

3. W przypadku awarii środka transportu Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za 
przejechane kilometry zastępczego pojazdu do miejsca jego awarii. 

4. Przed realizacją każdej z części przedmiotu niniejszego zamówienia, o których mowa w 
§ 1 ust. 4 niniejszej umowy opiekun grupy dokona spisania stanu licznika. Fakt ten 
zostanie odnotowany w protokole i podpisany przez kierowcę. Czynność ta zostanie 
powtórzona po dotarciu do miejsca docelowego trasy. 

5. Protokół, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, stanowić będzie podstawę do 
wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. 

 
§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy z należytą 
starannością, wyłącznie przy użyciu sprawnych technicznie środków transportu, 
posiadających aktualne badania techniczne i ważne ubezpieczenia OC i NNW oraz 
wyposażonych zgodnie z zapisami niniejszej umowy. 

2. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania 
przedmiotu niniejszej umowy. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenia ciała, 
śmierć czy szkoda materialna, spowodowane działalnością Wykonawcy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność do pełnej wysokości poniesionych przez 
Zamawiającego strat za skutki niewłaściwego wykonywania lub niewykonania 
czynności lub za szkody powstałe podczas wykonywanych czynności wynikających z 
przedmiotowej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego na piśmie o 
wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu 
przedmiotu niniejszej umowy. 

5. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć Zamawiającego przeciw wszelkim 
roszczeniom, postępowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie mogą powstać 
wskutek realizacji przedmiotu niniejszej umowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest 
za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania – zrekompensować 
Zamawiającemu poniesione z tego tytułu koszty lub straty.  

6. Jeśli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z 
umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania w formie 
wiadomości tekstowej wysłanej na numer telefonu Wykonawcy (SMS) i wyznaczyć mu 
w tym celu odpowiedni termin nie dłuższy niż 1 godzina. Po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć 



 

 

poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo 
przyjmującego zamówienie. 

 
§ 7 

1. Strony ustalają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będą 
stosowane następujące kary umowne : 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 1.000,00 zł brutto każdorazowo za niepodstawienie pojazdu, 
podstawienie pojazdu niesprawnego technicznie, niezgodnego ze złożoną 
ofertą, podstawienia pojazdu zastępczego nie zaakceptowanego przez 
Zamawiającego; 

b) w wysokości 1.000,00 zł brutto każdorazowo za skierowanie do świadczenia 
usługi kierowcy niewymienionego w złożonej ofercie, bez uprzedniej akceptacji 
Zamawiającego; 

c) w wysokości 50,00 zł brutto za każde 15 minut opóźnienia, a w przypadku 
opóźnienia przekraczającego 1 godzinę, w wysokości 200,00 zł brutto za każdą 
następną godzinę opóźnienia; 

d) za niewywiązywanie się z obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 2 niniejszej 
umowy w wysokości 100, 00 zł brutto za każdą stwierdzoną nieprawidłowość; 

e) za odstąpienie od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 
4 ust. 1 niniejszej umowy; 

f) w przypadkach, o których mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 
50,00 zł. brutto za każde 15 minut opóźnienia, a w przypadku opóźnienia 
przekraczającego 1 godzinę, w wysokości 200,00 zł brutto za każdą następną 
godzinę opóźnienia, nie wyłączając jednocześnie konieczności podstawienia 
zastępczego pojazdu tej samej klasy w terminie nie dłuższym niż 1 godzinę dla 
ruchu krajowego. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z 
przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 20% szacunkowej 
łącznej wartości brutto niniejszej umowy, o której mowa w § 4 ust. 3 niniejszej 
umowy. Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w 
przypadku odstąpienia od umowy w sytuacji przewidzianej w art. 145 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnej kary umownej z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokości kar 
umownych lub jeżeli szkoda powstała z przyczyn, dla których strony nie zastrzegły kar 
w umowie. 

 
§ 8 

1. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym i niniejszej umowy Zamawiający 
ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 
1) 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., co wynika z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. W 
takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 
tytułu wykonania części umowy; 

2) w razie gdy Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z 
niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie bez uzasadnionych przyczyn; 

3) w razie gdy Wykonawca wykonuje przedmiot niniejszej umowy nienależycie, 
niezgodnie z niniejszą umową przez łącznie 5 dni roboczych; 

4) w razie gdy Wykonawca skieruje bez akceptacji Zamawiającego do realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy inne osoby, niż wskazane w ofercie Wykonawcy; 

5) w razie stwierdzenia nieprawidłowego stanu technicznego pojazdu lub 
nietrzeźwości kierowcy podczas kontroli. 

2. Umowa może zostać wypowiedziana przez Zamawiającego w trybie 
natychmiastowym, bez prawa domagania się przez Wykonawcę odszkodowania w 
przypadku, gdy Wykonawca nie będzie realizował świadczenia zgodnie z niniejszą 
umową lub jakość świadczonych usług nie będzie zgodna z wymogami i celami 
określonymi w niniejszej umowie lub innymi przepisami prawa. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia 
bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołów, stanowiących podstawę do 
wystawienia miesięcznej faktury VAT.  

4. Odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

 
§ 9 

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 
możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy. Zakres zmian został przewidziany w 
niniejszym paragrafie. 

2. Wykonawca przedmiot niniejszej umowy świadczył będzie środkiem transportu 
wskazanym w ofercie. O zmianie pojazdu Wykonawca powiadomi niezwłocznie 
Zamawiającego, a Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na 
zamianę pojazdu w przypadku niezgodności parametrów pojazdu zamiennego z ofertą. 
Zmiana wykazu środków transportu dla swej ważności wymaga formy pisemnej. 

3. Przedmiot niniejszej umowy świadczony będzie przez kierowców wskazanych w 
złożonej ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób na osoby o tożsamych 
kwalifikacjach do kwalifikacji osób wskazanych w złożonej ofercie. Zmiana wykazu osób 
– kierowców dla swej ważności wymaga formy pisemnej. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów realizacji przedmiotowej 
usługi, o czym powiadomi Wykonawcę z siedmiodniowym wyprzedzeniem. 

5. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych 
okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej, potwierdzonej przez każdą 
ze stron umowy, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia przesłanki do wprowadzenia 
takiej zmiany. 

 
§ 10 

1. Wszelkie zdarzenia czy okoliczności, które mogłyby skutkować niewykonaniem bądź 
opóźnioną realizacją umowy, winny być niezwłocznie zgłoszone przez Wykonawcę 
Zamawiającemu. 



 

 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za usługi wykonane do dnia 
odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

5. W razie rażącego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz 
obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 20% wynagrodzenia, o której mowa 
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. 

6. Kara umowna może być potrącana z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
7. Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych. 
 

§ 11 
Zamawiający oświadcza, że nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z umowy. 

 
§ 12 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z umowy osobie 
trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§ 13 
1. Spory wynikłe z niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz 
ustaw przywołanych w paragrafach niniejszej umowy. 

 
§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

 
 

Wykonawca 
 
 
 

………………………………… 
 

Zamawiający 
 
 
 

………………………………… 
 


