
 
załącznik nr 2 do SIWZ 

 
 

.........................................                                      ....................................  
       PIECZĄTKA WYKONAWCY                                                                 MIEJSCOWOŚĆ, DATA  
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

W TRYBIE ART. 22 UST. 1 
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.: 

„DOWOZY UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM  2015/2016” 

 
 
NAZWA  
WYKONAWCY: ..................................................................................................................................... 
ADRES  
WYKONAWCY: .....................................................................................................................................  
NUMER  
TEL./FAX.: .............................................................................................................................................  

 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w zakresie:  
 
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  
 
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.  
 
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia.  
 
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PODPISANO: .........................................................................................................................................  
                                                       UPRAWNIONY PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY  



załącznik nr 3 do SIWZ  

 
 

 ....................................                                        
..................................  
     PIECZĄTKA WYKONAWCY                                                               MIEJSCOWOŚĆ, DATA  

 
 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
W TRYBIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.: 

„DOWOZY UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM  2015/2016” 

 

 
 

 
 

NAZWA WYKONAWCY: ............................................................................................................... 

 
 

ADRES WYKONAWCY: ................................................................................................................ 
 

 
NUMER TEL./FAX.: .....................................................................................................................  

 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PODPISANO: 
...................................................................................................................................  

                                       UPRAWNIONY PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY  



załącznik nr 4 do SIWZ  

 
 

    ....................................                                                                  ..................................  
     PIECZĄTKA WYKONAWCY                                                               MIEJSCOWOŚĆ, DATA  

 
 

 

 
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU 

USTAWY Z DNIA 16 LUTEGO 2007 ROKU O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW/ 
INFORMACJA  O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.: 

„DOWOZY UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM  2015/2016” 
 

 
 

NAZWA WYKONAWCY: 
  

.....................................................................................................................................................  

 
ADRES WYKONAWCY: 

 
 ....................................................................................................................................................  

 

NUMER TEL./FAX.: .....................................................................................................................  
 

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że należę*/nie należę* 
do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji                 

i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) 
 

Poniżej przedstawiam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. 
zm.)** 

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

 

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

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

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

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

 
 

 
 

 

PODPISANO: ............................................................................................................................... 
                                       UPRAWNIONY PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY  

 
 

 

*niepotrzebne skreślić 
**wypełnić tylko w przypadku przynależności do grupy kapitałowej,  w rozumienia ustawy  z 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 

 



Załącznik nr 5 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTY 

do 
Gminy Lubin 

Adres przeprowadzającego postępowanie: 
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Lubin 

59-300 Lubin 
Księginice 14 

tel./fax (76) 840-81-52 

 

Firma …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

nr telefonu .......................................  nr faxu ............................................................................... 

NIP  ..................................................................  REGON  ............................................................ 

Odpowiadając na ogłoszenie do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego, składa ofertę na: „DOWOZY UCZNIÓW 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM  2015/2016” 
 

1) cena brutto wynagrodzenia ryczałtowego za jeden kilometr – …………………………………… zł    

(słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………………………) 

w tym podatek VAT – stawka ……………..%  

2) Cena wykonania całego zamówienia *- …………………………………….. zł 

(słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………………………) 

w tym podatek VAT – stawka ……………..%  

Powyższa cena stanowić będzie maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy i wyliczona 

została zgodnie z zapisami w SIWZ. 
 

*cena za wykonanie całego zamówienia obliczona przez pomnożenie ceny brutto wynagrodzenia 
ryczałtowego za jeden kilometr przez przewidywaną przez Zamawiającego łączną liczbę kilometrów 

dziennie oraz przewidywaną przez Zamawiającego liczbę dni nauki szkolnej.                         

 

Ceny winny być podane po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

 

……………………………………………………..                              …………………………………………………………… 
             ( data, miejscowość)                                             nazwa firmy, pieczęć i podpis (podpisy) 

 
ZADANIE WYKONAMY ZGODNIE Z WYMOGAMI OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ  

SPECYFIKACJĄ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne i niezbędne do 

przygotowania oferty. 
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                                 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni od dnia wyznaczonego do składania 
ofert. 



3. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy 

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do 
zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach  w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 
4. Oświadczamy, że cena jednostkowa za jeden  kilometr będzie niezmienna do końca 

obowiązywania umowy za wyjątkiem zmian prawa podatkowego  powodującą zmianę 
obowiązującej stawki VAT na usługi objęte umową. 

5. Zamówienie wykonamy w terminie określonym w pkt 4 SIWZ tj. od 01.09.2015 r. do 

24.06.2016 r. lub do wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego            
w ofercie, w zależności od tego co nastąpi wcześniej. 

6. Po zapoznaniu się z treścią SIWZ, wymogami Zamawiającego, opisem przedmiotu zamówienia 
oświadczamy, że: 

 nie przewidujemy zlecenia usług podwykonawcy i całe zamówienie wykonamy siłami 

własnymi*,  

 przewidujemy zlecenie podwykonawcy następujących usług* : .................................................. 

....................................................................................................................................................... 

 przewidujemy zlecenie usług następującemu podwykonawcy: 

…..................................................... …......................................................................................., 

na zasoby którego powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp.* 

( * należy wybrać dany wariant i niepotrzebne skreślić ) 

7. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1/...................................................................................................................................... 

2/...................................................................................................................................... 

3/...................................................................................................................................... 

4/...................................................................................................................................... 

5/...................................................................................................................................... 

6/...................................................................................................................................... 

7/...................................................................................................................................... 

8/...................................................................................................................................... 

9/...................................................................................................................................... 

 

Podpisano ............................................................................................................................... 

                                              (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy) 
 

.................................................................... dnia,.................................................................... 
             (miejscowość)                                                                 (data ) 



                                                                                           Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

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

PIECZĄTKA WYKONAWCY                                                               MIEJSCOWOŚĆ, DATA 

 

WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH 

WYKONAWCY USŁUG W CELU WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego:  

„DOWOZY UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM  2015/2016” 

 

Data …………………………………………………………………………………….. 

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………….. 

Siedziba wykonawcy …………………………………………………………………... 

 

 

 

L.p. 

 

Nazwa pojazdu 
(marka,  typu) 

 

nr 
rejestracyjny 

pojazdu 

 

Liczba miejsc 

 

Podstawa do 
dysponowania 

pojazdem 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

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

                                                                                      (podpis osoby/osób upoważnionej/ 

                                                                       upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 
                                                                                        



Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

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

PIECZĄTKA WYKONAWCY                                                               MIEJSCOWOŚĆ, DATA 

 

WYKAZ GŁÓWNYCH USŁUG 
WYKONYWANYCH W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU 

 SKŁADANIA OFERT 

DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.: 
 „DOWOZY UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM  

2015/2016” 

 

Data …………………………………………………………………………………….. 

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………….. 

Siedziba wykonawcy …………………………………………………………………... 

 

 

L.p. Przedmiot usług 
(proszę podać usługi związanie         

z przewozem osób 
niepełnosprawnych i  liczbę 

przewożonych osób - adekwatnie    
do zapisów  w SIWZ) 

Wartość 
brutto 

Data wykonania Podmiot na 
rzecz, 

którego 
usługi 

zostały 

wykonane 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                      (podpis osoby/osób upoważnionej/ 

                                                                       upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 8 do SIWZ 

Umowa nr ……. / ………… 

 

zawarta dnia ___. ___________. 2015 r. w Lubinie pomiędzy: 

Gminą Lubin, z siedzibą przy ul. Władysława Łokietka 6, 59-300 Lubin, reprezentowaną przez: 

Zofię Wójcik - Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Lubin działającą na 
podstawie pełnomocnictwa udzielonego  Zarządzeniem nr 275/2015 Wójta Gminy Lubin z dnia                  

24 czerwca  2015 r.  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Marzeny Kosydor, 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 

a firmą: ………………………………………z siedzibą w ………………………………………………….……………………… 

wpisaną do rejestru ……………………………..prowadzonego przez………………………………………………………, 

NIP ……………………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą” 

reprezentowaną przez osoby uprawnione: 

…………………….…. – ……………………………….. 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w drodze przeprowadzonego 

przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.), rozstrzygniętego w dniu …………………………………………………, 

strony zawierają umowę następującej treści: 

§ 1 

Przedmiotem umowy są dowozy i opieka w czasie dowozów uczniów niepełnosprawnych, zwanych 

dalej „uczniami”, z terenu gminy Lubin, do szkół w Lubinie i Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka 
w Niemstowie wraz z powrotem do domu w roku szkolnym 2015/2016.                                            

 

§ 2 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się na zasadach określonych w niniejszej 

umowie świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi dowozu i opieki w czasie przewozu  uczniów 
niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkół położonych w Lubinie i Szkoły 

Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie wraz z ich powrotem do miejsca 
zamieszkania, w dni nauki szkolnej. Opiekun powinien sprawować opiekę nad przewożonymi 

uczniami w czasie przewozu, wsiadania i wysiadania oraz powinien doprowadzić ucznia do 

szkoły rano przekazując go nauczycielowi lub osobie upoważnionej i z powrotem odebrać 
ucznia ze szkoły. Wykaz szkół, do których będą dowożeni uczniowie wraz z planowaną liczbą 

dowożonych uczniów i planowanymi godzinami rozpoczęcia i zakończenia zajęć  stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Uczniowie po dowiezieniu do miejsca zamieszkania będą przekazywani pod opiekę 

rodziców/opiekunów pranych lub osób wskazanych przez rodziców/opiekunów prawnych. Nie 
dopuszcza się przekazywania uczniów osobom nieupoważnionym. 

3. Rozkład jazdy stanowi załącznik  nr 2 do niniejszej umowy. 

4. Zmiany w rozkładzie jazdy w trakcie roku szkolnego, dokonane przez Wykonawcę,  wymagają 

zgody Zamawiającego i wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

5. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie i na warunkach 

określonych poniżej: 



1) w zakresie wysokości wynagrodzenia ze względu na zmianę prawa podatkowego  

powodującą zmianę obowiązującej stawki VAT na usługi objęte umową. Zmiana ta nie może 
być spowodowana wydaniem indywidualnej interpretacji w zakresie podatku VAT dokonanego 

przez właściwe organy  na rzecz Wykonawcy, a dotyczącego przedmiotu Umowy, 

2) W razie potrzeby, zmiany w rozkładzie jazdy w trakcie roku szkolnego, spowodowane: 

zmianą liczby przewożonych uczniów na danych trasach, zmianą tras, miejscowości, szkół oraz 
godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć w szkołach objętych niniejszym zamówieniem, których 

nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym stawka za 1 km przewozów 

wynikająca  z przedstawionej przez Wykonawcę oferty nie może ulec zmianie.  

4) w zakresie zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia podwykonawcy, zmiany zakresu prac 

podwykonawcy.  

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

Powyższe zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

6. Zamawiający przekaże Wykonawcy imienny wykaz dowożonych uczniów do dnia 22 sierpnia 

2015 r. 

7. Wykonawca  oświadcza, iż posiada niezbędne licencje wymagane do przewozu osób w Polsce 
oraz aktualną polisę ubezpieczeniową. 

8.  W przypadku awarii pojazdu przewożącego uczniów Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 
transport pojazdem zastępczym o takich samych parametrach nie później niż w ciągu 

…………minut. 

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczniów w mieniu 
Wykonawcy podczas przewozów. 

10. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy                
a oferta Wykonawcy z dnia ……………………stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

 

§ 3 

      1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1)  ubezpieczenia przewożonych uczniów od odpowiedzialności cywilnej i następstw 

     nieszczęśliwych wypadków, 

            2)  świadczenia usług dowozów sprawnymi technicznie pojazdami, 

3)  dostosowania odpowiedniej ilości pojazdów w celu realizacji przewozów, zgodnie 

     z  rozkładem jazdy oraz zapewnienia obsługi tych pojazdów przez kierowców 

     posiadających wymagane przepisami kwalifikacje  i doświadczenie, gwarantujące 

     bezpieczny przewóz uczniów, 

            4) zapewnienia higienicznych i bezpiecznych warunków dowozów uczniów, 

            5)  zapewnienia miejsc siedzących dla przewożonych  uczniów, 

            6)  zapewnienia punktualności dowozów, 

            7)  zapewnienia opieki nad przewożonym uczniami w czasie wsiadania i wysiadania z pojazdu, 

                przejazdu oraz doprowadzenia ucznia  do szkoły i odebrania ucznia z jednostki.  

                Wykonawca na piśmie wskaże imię i nazwisko osoby, która sprawować będzie w imieniu 

                Wykonawcy powyższą opiekę, najpóźniej  7 dni przed rozpoczęciem nauki szkolnej. 



 

§ 4 

1. Z tytułu wykonania umowy Wykonawcy przysługuje miesięczne wynagrodzenie stanowiące 

iloczyn ustalonej dziennej liczby przejechanych kilometrów zgodnie z ust. 2, ryczałtowej stawki 
za jeden kilometr określonej w ust. 3 i liczby dni zrealizowanych przewozów w danym 

miesiącu. 

1a. Maksymalne  wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy w okresie jej 

obowiązywania nie może przekroczyć…………...........zł brutto (słownie złotych………………).  

Powyższa kwota została ustalona przez pomnożenie ceny brutto wynagrodzenia ryczałtowego 
za jeden kilometr przez planowaną przez Zamawiającego łączną liczbę kilometrów dziennie 

oraz przewidywaną przez Zamawiającego liczbę dni nauki szkolnej  i zawarta jest  w ofercie 
stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej umowy.  

2. Strony ustalają, że planowana dzienna liczba przejechanych kilometrów wynosić będzie       

168 km. 

Planowana dzienna liczba przejechanych kilometrów może ulec zmianie w przypadku zmian 

umowy określonych  w § 2 ust. 4 oraz 5 pkt. 2) i wymaga formy pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 

3. Ryczałtowa stawka za jeden  kilometr wykonywania  zleconych czynności wynosi brutto: 

            ……………………..zł/km  (słownie:…………………………………………………………………………………...), 

            w tym podatek VAT- stawka …………..%. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę faktury wystawionej przez siebie po uprzednim 
przedłożeniu Zamawiającemu pisemnego oświadczenia Podwykonawcy (Podwykonawców)  

o dokonaniu zapłaty, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej przez 
Wykonawcę faktury za dany miesiąc. 

5. W razie niedokonania zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiający 

wstrzyma wypłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy, bez prawa do naliczania odsetek za 
nieterminową jego zapłatę, do czasu zapłaty przez Wykonawcę zaległego wynagrodzenia 

Podwykonawcy. Zamawiający dokona zapłaty wstrzymanego wynagrodzenia następnego dnia 
roboczego po otrzymaniu potwierdzeń, o których mowa w ust. 4. 

6. Umowy z Podwykonawcami nie zwalniają Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub 
odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

działania lub zaniedbania Podwykonawców, jak za własne działania i zaniedbania. 

§ 5 

1. Miesięczne wynagrodzenie za wykonane usługi płatne będzie po zakończeniu miesiąca na 

podstawie faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie  
14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury. 

2. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT oraz upoważnia 

Wykonawcę posiadającego NIP ……………….. do wystawiania faktur VAT bez podpisu 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że: 

4a.  nie przewiduje zlecenia usług Podwykonawcy i całe zamówienie wykona siłami*, 

4b. przewiduje zlecenie Podwykonawcy następujących usług*: 

 

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

 

 



 

§ 6 

Kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

a) odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca – w wysokości 10 000 zł, 

b) naruszenie obowiązków określonych w § 3 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5 i 7 umowy w wysokości 

500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia tych obowiązków, 

c) naruszenie obowiązków określonych w § 3 ust. 1 pkt 6 umowy w wysokości 100,00 zł za 
każdy stwierdzony przypadek naruszenia tych obowiązków. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za: 

a) odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający w wysokości 10 000 zł. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 

4. Jeśli kary umowne nie pokrywają powstałej szkody każdej ze stron przysługuje prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.  

 

§ 7 

Umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 września 2015 r.  do dnia 24 czerwca 2016 r. lub 

do wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1a   w zależności 

od tego co nastąpi wcześniej. 

§ 8 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia jeżeli Wykonawca naruszy 
warunek określony w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy. 

2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy za uprzednim 3 miesięcznym okresem 

wypowiedzenia. 

3. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od umowy, w przypadku: 

1) wszczęcia postępowania upadłościowego wykonawcy lub wszczęcia jego likwidacji, 

2) zawieszenia działalności gospodarczej Wykonawcy. 

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać 

uzasadnienie. 

§ 9 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży               

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o tych okolicznościach.                

W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części umowy. 

§ 10 

1. Przedmiot umowy należy realizować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.                         

o ochronie danych osobowych (Dz.U.  z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). 

2. Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych osobowych w żaden inny sposób 

lub w innym celu niż dla wykonania niniejszej umowy, w szczególności zakazuje się 
wykorzystywania danych osobowych w celach reklamowych lub marketingowych. 

3. Cesja wierzytelności Wykonawcy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod 

rygorem nieważności. 



4. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, 

ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 

5. Spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy, strony zobowiązują się 
rozwiązywać polubownie, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia spory te rozpatrywać 

będzie właściwy miejscowo sąd dla siedziby Zamawiającego. 

§ 11 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.  

 

      

 
 

 

 
 

 

 Zamawiający:                                                                                Wykonawca:   

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – planowana liczba dowożonych uczniów i planowane godziny rozpoczęcia i zakończenia 

zajęć   

Załącznik nr 2 – Rozkład jazdy  

Załącznik nr 3 -  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Załącznik nr 4 - Oferta Wykonawcy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Niepotrzebne skreślić 


