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                   Załącznik nr 6 do SIWZ,  Nr: ZP.271.6.2019 

Załącznik Nr 2 
do wniosku Nr 452/LW/2019/WO  

z dnia 11.07.2019 r. 
Umowa Nr ………………… 

W dniu …………………. 2019 r. w Karczewie pomiędzy: 
Gminą Karczew z siedzibą, w Karczewie przy ul. Warszawskiej 28, NIP 532-19-62-030, 
REGON 013269226, zwaną dalej Zamawiającym którą reprezentuje:  
Pan Michał Rudzki – Burmistrz Karczewa, przy kontrasygnacie Pani Małgorzaty Pajek  –
Skarbnika Gminy Karczew 
której zadania wykonuje Urząd Miejski w Karczewie jako jednostka gminna w rozumieniu 
przepisów o podatku od towarów i usług, 
 

a 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….., 
zwanym dalej Wykonawcą, 
 
łącznie zwanymi dalej „Stronami”, 
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) – Znak postępowania: ZP.271.6.2019, o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie pn.: Sprzedaż i 
dostawa do siedziby Zamawiającego biletów miesięcznych dla uprawnionych do przewozu 
uczniów z Gminy Karczew do placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej Nr 1 w 
Karczewie, Szkoły Podstawowej w Glinkach i Szkoły Podstawowej w Sobiekursku, 
prowadzonych przez Gminę Karczew, w ramach regularnego przewozu wraz z opieką na czas 
przewozu, na każdy miesiąc w roku szkolnym 2019/2020 (wrzesień - czerwiec) na trasach 
określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 
2.Integralną częścią niniejszej umowy jest Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
stanowiący załącznik nr 1 do umowy. 
3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie opieki nad 
uczniami w czasie dowozu, do i z placówek oświatowych na podstawie umowy o pracę. 
4. Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu wykaz wszystkich osób 
wykonujących czynności, wymienione w ust. 3, w terminie do dwóch dni roboczych od 
rozpoczęcia wykonywania przez nich tych czynności. Wykaz powinien  zawierać: imię, 
nazwisko, okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, zakres czynności wykonywany 
przez danego pracownika. Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu również umowy o 
pracę lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie z zachowaniem obowiązujących 
przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę 
wykazu lub innych ww. dokumentów  będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 
zatrudnienia pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, 
z konsekwencjami wynikającymi z § 10 ust.1 lit c. 
5.Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu informacje, o których mowa w ust. 
4, o każdej nowej osobie, która w trakcie realizacji umowy będzie wykonywała czynności 
określone w ust. 3, o ile zaistnieje taka okoliczność. 
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6.Zamawiający w trakcie realizacji niniejszej umowy ma prawo do skontrolowania 
Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób wykonujących pracę w sposób określony w art. 22 
§ 1 Kodeksu pracy, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 
7.Jeżeli podczas realizacji niniejszej umowy w środku(ach) transportu będzie przebywać 
osoba niezatrudniona na podstawie umowy o pracę, wykonująca czynności o których mowa w 
ust. 3, co zostanie ustalone przez Zamawiającego podczas kontroli o której mowa w ust. 6, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 500,00 zł za każdy taki 
przypadek. Fakt przebywania takiej osoby podczas realizacji niniejszej umowy w środku(ach) 
transportu musi zostać potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez 
Wykonawcę, lub jego przedstawicieli lub osobę przebywającą podczas kontroli 
w środku(ach) transportu. 
8.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o 
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 

§ 2 
1. Ustala się następujące terminy: 
1) rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia na dzień 2 września 2019 roku,  
2) zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia na dzień 26 czerwca 2020 roku. 
2. Wykonawca zapewni, że przewóz na który zakupiono bilety zgodnie z postanowieniami    
niniejszej umowy, będzie się odbywać we wszystkie dni nauki w szkołach od poniedziałku do 
piątku z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych i dni dodatkowo wolnych od 
nauki w szkole. 
 

§ 3 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie informacji niezbędnych do wykonania umowy; 
2) zapewnienie środków finansowych oraz zapłata umówionego wynagrodzenia; 
3) kontrola Wykonawcy w okresie realizacji niniejszej umowy. 
 

§ 4 
1. Bilety opisane w §1 ust. 1 umowy, będą zakupywane z góry na dany miesiąc roku 
szkolnego 2019/2020 (wrzesień - czerwiec), w którym przewóz uczniów będzie realizowany. 
2. Podstawą dokonania zakupu biletów na dany miesiąc jest złożenie przez Zamawiającego 
listy zbiorczej przygotowanej przez Dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych 
z terenu Gminy Karczew z klauzulą o wyrażeniu zgody rodzica/prawnego opiekuna na 
przetwarzanie danych osobowych ucznia. Do listy zbiorczej Zamawiający dołączy wykaz dni 
nauki w szkole w danym miesiącu. 
3. Lista zbiorcza musi zawierać: imię i nazwisko ucznia, adres zamieszkania, trasę przejazdu, 
numer legitymacji szkolnej. 
4. Osoba upoważniona przez Wykonawcę będzie odbierać w siedzibie Zamawiającego listy 
zbiorcze uprawnionych do przewozu uczniów najpóźniej na siedem dni przed końcem 
miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który będą zakupione bilety miesięczne, z wyjątkiem 
miesiąca września 2019 r., na który zbiorcze listy będą przekazane Wykonawcy w terminie do 
dnia 5 września 2019 r.  
5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do jego siedziby w Karczewie przy 
ul. Warszawskiej 28 bilety zgodnie z otrzymanymi listami zbiorczymi najpóźniej na 3 dni 
przed końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który będą zakupywane bilety 
miesięczne, z wyjątkiem zakupu biletów na miesiąc wrzesień 2019 r., które będą dostarczone 
Zamawiającemu w terminie do dnia 12 września 2019 r.  
6. Dostawa biletów zostanie dokonana w godzinach pracy Zamawiającego (poniedziałek 
10.00 – 19.00, wtorek – czwartek 8.00 – 16.00, piątek 8.00- 15.00), chyba że, Zamawiający i 
Wykonawca ustalą inne godziny drogą fax lub drogą e-mail. Zamawiający zobowiązuje się 
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przy ustaleniu innych godzin dostawy biletów uwzględnić uzasadniony interes Wykonawcy. 
Wykonawca w dniu poprzedzającym dostarczenie biletów zobowiązany jest potwierdzić 
telefonicznie, faxem lub drogą e- mail, że dostawa zostanie dokonana. 
7. Podstawą realizacji przewozu uczniów w okresie od dnia 2 września 2019 r. do dnia 12 
września 2019 r. będzie jedynie lista zbiorcza na miesiąc - wrzesień 2019 r., o której mowa w 
ust. 4 powyżej. Uprawnienie danego ucznia do przewozu w okresie, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim będzie weryfikowane na podstawie listy zbiorczej w chwili rozpoczęcia 
przewozu. 
8. Przekroczenie przez Wykonawcę terminów i czasu dostawy biletów, o których mowa 
w ust. 5 i 6 powyżej stanowi naruszenie warunków niniejszej umowy. 

 
§5 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) przewóz uczniów na podstawie zakupionych biletów wraz z opieką na czas przewozu na 
trasach określonych w pkt. 2 i 3 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, z 
zachowaniem bezpieczeństwa ludzi i mienia, a w szczególności bezpieczeństwa ruchu 
drogowego; 
2) zapewnienie kierowców uprawnionych do kierowania środkiem(ami) transportu do 
realizacji przewozu, na który Zamawiający zakupił bilety na warunkach określonych niniejszą 
umową; 
3) zapewnienie w każdym ze środków transportu wykorzystywanych do realizacji przewozu, 
na który Zamawiający zakupił bilety na warunkach określonych niniejszą umową, 
opiekuna(ów) dla uczniów na czas przewozu; 
4) środki transportu przeznaczone do realizacji przewozu, na który Zamawiający zakupił 
bilety zgodnie z niniejszą umową, muszą spełniać warunki dopuszczenia do ruchu na drogach 
publicznych, a także inne zapewniające bezpieczny przewóz uczniów; 
5) kierujący środkiem transportu nie może sprawować opieki nad uczniami (dziećmi) podczas 
ani w związku z przewozem, na który Zamawiający zakupił bilety na warunkach określonych 
niniejszą umową; 
6) utrzymanie środków transportu przeznaczonych do realizacji przewozu, na który 
Zamawiający zakupił bilety na warunkach określonych niniejszą umową,  w należytym stanie 
technicznym; 
7)  osoby realizujące w imieniu Wykonawcy przewóz, na który Zamawiający zakupił bilety 
na warunkach określonych niniejszą umową - kierowcy i opiekunowie – nie mogą być karane 
za przestępstwa określone w rozdziale XXV Kodeksu Karnego; 
8) utrzymanie w całym okresie realizacji umowy ochrony ubezpieczeniowej w zakresie 
odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu prowadzonej przez niego działalności. Na 
dowód powyższego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do wglądu oryginał każdej 
polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem uiszczenia składki z tego tytułu, niezwłocznie po 
zawarciu każdej kolejnej umowy ubezpieczenia; 
9) zapewnienie najwyższej jakości realizowanej usługi, na który Zamawiający zakupił bilety 
na warunkach określonych niniejszą umową, wraz z opieką na czas tego przewozu. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną lub finansową za szkody Zamawiającego, 
powstałe w wyniku nieprawidłowości lub nierzetelnego wykonania przedmiotu umowy, jak 
również odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wyrządzone w związku 
z przewozem uczniów (dzieci) tym dzieciom i osobom trzecim.  
3. Wykonawca zapewnia pierwszeństwo wejścia do autobusu dla uczniów z biletem 
miesięcznym zakupionym na warunkach określonych niniejszą umową. W okresie 
obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się powstrzymać od sprzedaży 
biletów miesięcznych na przewozy regularne na rzecz innych osób niż Zamawiający, na 
trasach określonych w pkt. 2 i 3 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, w przypadku 
gdyby w wyniku takiej sprzedaży przewóz uczniów na podstawie biletów zakupionych 
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy nie byłby zapewniony.  
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4. Zakup biletów, odbywać się będzie na trasy określone w pkt. 2 i 3  Szczegółowego opisu 
przedmiotu zamówienia. 
                                                                         

§ 6 
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do koordynowania i nadzoru realizacji przedmiotu 
umowy jest Naczelnik Wydziału Oświaty  oraz Pani Monika Walkiewicz nr tel.: (22) 780-65-
16 wew. 116. 
 

§ 7 
Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do koordynowania i nadzoru realizacji przedmiotu 
umowy jest ……………….  nr tel.: …………………….. 
 

§ 8 
1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 1, ustala się 
wynagrodzenie ryczałtowe wynikające z oferty Wykonawcy, które nie może przekroczyć 
wysokości …………………….. zł (słownie: …………………) brutto w całym okresie 
trwania umowy. W kwocie wynagrodzenia brutto zawiera się wynagrodzenie netto w 
wysokości ………………………. zł (słownie: ..……………………….) oraz kwotę 
…………………… zł (słownie: …………………………………) stanowiącą podatek VAT. 
2.Wynagrodzenie za miesiąc, na który Zamawiający zakupuje bilety ustala się jako iloczyn 
ceny ryczałtowej  za jeden (1) bilet miesięczny, o której mowa w ust. 3 poniżej i liczby 
uczniów dla których ma być zapewniony przewóz na podstawie listy zbiorczej, określonej w 
§ 4 ust. 2 powyżej.  
3. Cena ryczałtowa za 1 bilet miesięczny wynosi ………… zł (słownie: ……………..) brutto.  
4. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 powyżej, oraz cena ryczałtowa o 
której mowa w ust. 3 powyżej zawiera wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją 
przedmiotu umowy, w tym m.in. remonty środków transportu, obsługi technicznej środków 
transportu, usunięcia awarii, zmiany cen paliw, ubezpieczenia, dojazdy do miejsca 
rozpoczęcia trasy, koszty oczekiwania (jeżeli występują), opieki na uczniami (dziećmi), itp. 
5. Ostatecznie ustalenie wysokości wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy, 
nieprzekraczającego kwoty określonej w ust. 1 powyżej, nastąpi na podstawie dostarczonych 
biletów i faktury VAT wystawionej przez wykonawcę jeden raz w miesiącu. 
6.Wartością niniejszej umowy stanowiącą podstawę do naliczania kar umownych jest 
wynagrodzenie brutto wymienione w ust. 1 powyżej. 
7. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu z konta Zamawiającego, na rachunek 
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie do …….. dni od daty dostarczenia 
Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej i zatwierdzonej zgodnie z ust. 5 
powyżej faktury VAT.  
8. Fakturę(y) VAT należy wystawiać w sposób następujący: 
     Nabywca: Gmina Karczew, 05-480 Karczew, ul. Warszawska 28, NIP 532-19-62-030; 
     Odbiorca: Urząd Miejski w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew. 
9. Za nieterminowe uregulowanie płatności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 
10. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 
11. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191) Zamawiający realizuje obowiązek 
odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesyłanych za 
pośrednictwem platformy, o której mowa w ww. ustawie. 

12. Zamawiający oświadcza, że poprzez jednostki organizacyjne Gminy Karczew objęte   
centralizacją podatku VAT, od 1 września 2018 r., dokonuje płatności faktur VAT za 
nabyte towary lub usługi poprzez mechanizm podzielonej płatność tzw. – split payment, 
co Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje. 
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§ 9 
1. W okresie realizacji niniejszego zamówienia wskazanym w § 2 ust. 1 umowy, przewiduje 
się 188 dni roboczych (dni nauki szkolnej). 
 

§ 10 
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Strony ponoszą 
odpowiedzialność według następujących zasad: 
Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną: 
a) za każde nie zrealizowanie przewozu w dniu nauki szkolnej, na który zostały zakupione 
bilety, na trasie określonej w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia lub nie 
dowiezienie uczniów (dzieci) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 8 ust. 1; 
b) za nienależytą realizację przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 1 przez Wykonawcę, za 
odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub gdy 
Zamawiający odstąpi od umowy z tytułu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w 
wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust.1; 
c) za opóźnienie w przedłożeniu Zamawiającemu pisemnego wykazu pracowników 
wykonujących czynności wskazane w § 1 ust. 3 (lub umów o pracę lub innych dokumentów), 
o których mowa w § 1 ust. 4, w wysokości 200 zł za każdy dzień; 
d) karę umowną w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto za przedmiot 
niniejszej umowy za każdy dzień nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy  o podwykonawstwo lub jej zmiany, jednak nie więcej niż 10% całkowitego 
wynagrodzenia brutto za przedmiot niniejszej umowy; 
e) w przypadku, o którym mowa w §1 ust. 7. 
2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody, Zamawiający może  
dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych z  
wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
4. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie. 
 

§ 11 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
2) jeżeli Wykonawca podejmie działania zmierzające do zakończenia prowadzenia 
działalności gospodarczej Wykonawcy lub utraci uprawnienie do jej wykonywania; 
3) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, przy użyciu którego realizuje 
on niniejszą umowę; 
4) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej 
przyczyny; 
5) jeżeli Wykonawca dwukrotnie nie zrealizował przewozu w ramach realizacji niniejszej 
umowy, bez względu na przyczynę; 
6) jeśli stwierdzi nienależyte wykonanie postanowień umownych przez Wykonawcę a w 
szczególności z tytułu wystąpienia okoliczności uzasadniających nałożenie na Wykonawcę 
kar umownych (§ 10 ust. 1), a Wykonawca nie przystąpi do należytego wykonania umowy w 
dodatkowym 7-dniowym terminie wyznaczonym mu przez Zamawiającego. 
2. W każdym z przypadków o których mowa w ust.1 Zamawiający może odstąpić od umowy 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej 
odstąpienie. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy zrealizowanej do dnia odstąpienia. 
3. Strony zgodnie przyjmują, iż jednokrotne nie zrealizowanie przewozu w rozumieniu § 10 
ust. 1a oraz §11 ust. 1 pkt 5 oznacza nie wykonanie przewozu w stosunku do jednego ucznia 
(dziecka) wpisanego na listę zbiorczą, o której mowa w §4 ust. 2 z przyczyn obciążających 
Wykonawcę. 
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§ 12 
Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 31.12.2019 r. w przypadku: 
1) braku przesunięcia terminu ważności zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów 
osób do końca 2020 r. według projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących 
realizacji ustawy budżetowej na rok 2020, która ma zostać uchwalona w grudniu 2019 r. – 
poprzez nieprzyjęcie zapisu ustawy o następującym znaczeniu: „Podmioty prowadzące 
działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym, (…) 
mogą ją nadal wykonywać na podstawie posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej niż do 
dnia 31 grudnia 2020 r.” 
lub  
2) braku przesunięcia do końca 2020 r. terminu przysługiwania rekompensaty z tytułu 
utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych 
przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym - według projektu ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020.  
 

§ 13 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % 
wartości umowy brutto, określonej w § 8 ust. 1, tj. kwotę …………… zł (słownie: 
……………..) w formie pieniężnej (przelewem), w dniu zawarcia umowy. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego przez Zamawiającego w terminie 30 dni od 
dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
 

§ 14 
1. Wykonawca nie może zlecić realizacji całości przedmiotu zamówienia podwykonawcom. 
2. Wykonawca posiada uprawnienie do zlecenia podwykonawcom jedynie części zakresu 
czynności wskazanych w Formularzu Oferty. W przypadku, gdy powierzenie wykonania 
czynności podwykonawcom nie było przewidziane przez Wykonawcę w ofercie, a taka 
potrzeba wynikła w trakcie realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zlecania 
wykonania określonych czynności podwykonawcy za uprzednią pisemną zgodą 
Zamawiającego co do podmiotu podwykonawcy oraz zakresu podwykonawstwa. 
3. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu pisemnej umowy 
z Podwykonawcą pod rygorem uznania tej umowy za bezskuteczną względem 
Zamawiającego. 
4. Wymaga się aby w umowie o podwykonawstwo zawarte były w szczególności następujące 
regulacje: 
a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub 
Podwykonawcy faktury/rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 
części zamówienia, 
b) do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest 
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od dostarczenia 
mu projektu umowy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził 
zgodę na zawarcie umowy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zawartą pisemną umowę 
z Podwykonawcą w terminie 14 dni od daty jej zawarcia – pod rygorem zastosowania kar 
umownych,  
c) Podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania pisemnie 
Zamawiającego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia od Wykonawcy za wykonane prace 
po upływie 10 dni od dnia, w którym upłynął termin płatności, 
d) klauzula, w której Podwykonawca oświadcza, że zapoznał się z regulacjami dotyczącymi 
podwykonawstwa oraz warunków płatności zawartych w umowie pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
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5. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego przekaże informacje odnośnie 
Podwykonawcy, we wskazanym w piśmie zakresie i terminie. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyrażenia zgody na powierzenie części 
zamówienia Podwykonawcy jeżeli poweźmie informacje o nienależnym wykonaniu umowy 
przez tego Podwykonawcę lub uzasadnione wątpliwości co do jego rzetelności lub gdy 
Podwykonawca nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa powszechnie 
obowiązującego, dla wykonywania działalności objętej podwykonawstwem. Umowa o 
podwykonawstwo przestaje mieć skutek prawny względem Zamawiającego w momencie, gdy 
Podwykonawca przestaje spełniać określone powyżej wymogi.  
7. Ewentualna wartość usług określona w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a 
Podwykonawcą, przekraczająca kwotę ustaloną dla tych usług między Zamawiającym a 
Wykonawcą, nie daje Wykonawcy żadnych podstaw do żądania podwyższenia 
wynagrodzenia umownego.  
8. Umowy na określone usługi pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą muszą być zawarte 
na piśmie pod rygorem nieważności. 
9. Zmiana zakresu udziału Podwykonawcy w realizacji zamówienia wymaga zgody 
Zamawiającego. Wykonawca winien złożyć pisemny wniosek o wyrażenie zgody załączając 
do niego projekt umowy z Podwykonawcą lub projekt aneksu, a w przypadku zwiększenia 
zakresu usług powierzonych Podwykonawcy także części dokumentacji dotyczącej tego 
zakresu usług. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania wniosku nie zgłosi 
zastrzeżenia lub sprzeciwu na piśmie, uważa się, że wyraził zgodę na ich zawarcie.  
10. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu zamówienia wynikająca z niewywiązania 
się Podwykonawcy z umowy z Wykonawcą będzie traktowana jako przerwa wynikła z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy.  
11. Wykonawca zobowiązany jest do składania z każdą fakturą potwierdzonego przez 
Podwykonawcę oświadczenia o wysokości sald wzajemnych należności i zobowiązań z 
umowy z Podwykonawcą na realizację Przedmiotu zamówienia.  
12. W przypadku uprawdopodobnienia przez Podwykonawcę, że Wykonawca bezzasadnie 
wstrzymał wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiający jest uprawniony z 
wynagrodzenia Wykonawcy przekazać odpowiednią część wynagrodzenia bezpośrednio 
Podwykonawcy. Bezpośrednia zapłata obejmować będzie wyłącznie należne Podwykonawcy 
wynagrodzenie, bez odsetek. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest 
obowiązany umożliwi ć Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie 
zgłaszania uwag, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania kwoty, której Wykonawca nie przekazał 
Podwykonawcy tytułem wynagrodzenia za wykonane prace opłacone już przez 
Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy lub wniesionego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, które w takim przypadku winno być niezwłocznie uzupełnione pod 
rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.  
14. W przypadku sporu Zamawiający może zatrzymać sporną część wynagrodzenia 
Wykonawcy, a po ostatecznym rozstrzygnięciu pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą 
zwrócić zatrzymaną kwotę Wykonawcy lub wypłacić ją Podwykonawcy w zależności od 
rozstrzygnięcia sporu, w ciągu 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o 
sposobie rozstrzygnięcia sporu. Za okres zatrzymania z powyższych przyczyn części 
wynagrodzenia Wykonawcy nie będą przysługiwać  odsetki.  
15. W przypadku 3-krotnego stwierdzenia nieuzasadnionego niewypłacenia przez 
Wykonawcę wynagrodzenia dla Podwykonawcy z przyczyn nie leżących po stronie 
Podwykonawcy Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy z winy Wykonawcy. Z 
prawa tego Zamawiający może skorzystać w terminie 30 dni od daty ostatniego z przypadków 
braku zapłaty na rzecz Podwykonawcy. 
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§ 15 

1. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian 
przewidzianych w niniejszym paragrafie. 
2. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 
możliwość dokonania zmiany postanowień umowy, po jej zawarciu z Wykonawcą,  w 
stosunku do treści Istotnych postanowień umowy umieszczonych w umieszczonych w SIWZ 
w przypadkach zaistnienia następujących okoliczności: 
1) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia 
losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z 
pewnością w chwili zawarcia umowy, szczególnie zdarzenia zagrażającego bezpośrednio 
życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody współmiernie większej niż 
spowodowana działaniem lub zaniechaniem naruszającym warunki niniejszej umowy; 
2) zmiany osobowe (dot. osób opiekujących się uczniami) - zmiana osób przy pomocy 
których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne - co zostanie potwierdzone pisemnie 
stosowną dokumentacją; 
3) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej 
umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które 
gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby 
dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona; 
4) ustawowych zmian stawki podatku od towarów i usług VAT. 
4. Wszystkie postanowienia opisane w ustępie poprzedzającym stanowią katalog zmian, na 
które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 
wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmiany postanowień zawartej niniejszej 
umowy jest zgoda obu Stron wyrażona na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem 
nieważności zmiany, które wymagają tylko pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiany, o 
których mowa w niniejszym paragrafie, nie mogą w żadnym przypadku stanowić podstawy 
do zwiększenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 8 ust. 1.  
5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w 
szczególności: 
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną niniejszej umowy,  
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami,  
3) zmiany pozostałych postanowień niniejszej umowy nie stanowiących treści ofert 
Wykonawcy, 
6. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na 
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
 

§ 16 
Wykonawca nie ma prawa zbywania swoich wierzytelności wynikających z niniejszej 
umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§ 17 

W zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych szczegółowe regulacje znajdują się 
w odrębnej umowie, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. 

 
§ 18 

1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej 
w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 
2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego Zamawiający jest zobowiązany do wyczerpania drogi postępowania 
reklamacyjnego. 
3. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Wykonawcy. 
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4. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 
Zamawiającego roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 
5. W razie odmowy przez Wykonawcę uznania roszczenia Zamawiającego, względnie 
nieudzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający 
uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 
6. Do spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks 
Cywilny, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych ustaw szczególnych. 
7. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 
 

§19 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egz. dla 
Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 
 

§ 20 
Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część są: 
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 
2) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
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