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Załącznik nr 6 do SIWZ 
Projekt umowy 

Umowa nr  ……. 
na usługi transportowe 

 
zwana dalej „Umową”, zawarta w Solinie w dniu …. roku, pomiędzy:  
 
AMW REWITA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-310), przy ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS, pod numerem 
0000394569, NIP 701-030-24-56, REGON 142990254, kapitał zakładowy 534 072 000,00 zł, 
reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa nr 113/2016 z dnia 3 listopada 2016 roku, przez: 
 

1. Wojciecha Luberadzkiego – Dyrektora Oddziału Solina; 
 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
  
a 
     
 (w zależności od formy prawnej Wykonawcy uzupełnić jedno z poniższych) 
............................................ z siedzibą w ……………… (… - .…), przy ul. ………..…, 
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
…………………………, Wydział … Gospodarczy KRS, pod numerem ……………., NIP 
……………, REGON ……………….., kapitał zakładowy w całości wniesiony i opłacony  
w wysokości … zł, reprezentowaną zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w KRS lub na 
podstawie pełnomocnictwa nr .… z dnia ….… roku, stanowiącego wraz z wydrukiem z KRS 
Załącznik nr 1 do Umowy, przez: 
 

1. ……………………… -……………………………..; 
2. ………………………. - ……………………………; 

 
…………………... prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą ………………….…,  
z głównym miejscem wykonywania działalności oraz adresem do doręczeń w …………… (…-…), 
przy ul. …..….., wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 
…….…, REGON …………..…, reprezentowaną/m osobiście albo przez pełnomocnika 
przedsiębiorcy ujawnionego w CEIDG lub na podstawie pełnomocnictwa nr ..… z dnia ….. roku, 
stanowiącego wraz z wydrukiem z CEIDG Załącznik nr 1 do Umowy;  
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”; 
 
zwane dalej pojedynczo „Stroną”, a łącznie „Stronami”. 
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Umowa została zawarta po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – nr sprawy DW/O/SA/PZP/10/2017, 
o następującej treści: 

 
 

§ 1. 
[Przedmiot Umowy] 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług transportowych dla Oddziału Rewita Solina 
w Solinie (38-612) w okresie trwania Umowy na warunkach i zasadach w Umowie.  

2. Usługa ma na celu zabezpieczenie działalności Zamawiającego, w szczególności będzie obejmować 
dowóz/odwóz uczestników kolonii i obozów organizowanych przez Zamawiającego grup 
zorganizowanych oraz dowóz/odwóz grup zorganizowanych oraz zabezpieczenie przewozu osób 
(w tym dzieci) podczas wycieczek turystyczno–krajoznawczych oraz kulturalno–rekreacyjnych  
i może objąć teren całego kraju.  

3. Planowana ilość kilometrów do realizacji w trakcie trwania Umowy jest ilością szacunkową  
i wynosi 10 200 kilometrów.  

4. Szczegółowy zakres usług został określony w załącznikach do Umowy stanowiących jej integralną 
część. 

 
§ 2. 

[Składanie zamówień] 
1. Każdorazowo przed dokonaniem transportu Zamawiający złoży na Formularzu zamówienia 

stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, zapotrzebowanie, w którym wszakże szczegółowy 
zakres usług. 

2. Zapotrzebowanie, o którym mowa w ustępie powyżej będzie zawierało termin realizacji usługi, 
miejsce i godzinę podstawienia pojazdów, liczbę podstawionych pojazdów, trasę oraz liczbę osób 
do przewiezienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania  autobusu/autobusów, co najmniej 48 godzin 
przed rozpoczęciem świadczenia usługi. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do skrócenia tego terminu do zadeklarowanego przez Wykonawcę w złożonej ofercie. 
Zamawiający  zastrzega sobie również prawo odwołania uzgodnionego wcześniej przewozu na 12 
godzin przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Wykonawca zrzeka się dochodzenia roszczeń  
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy  w tym zakresie przez Zamawiającego.  

§ 3. 
[Obowiązki Wykonawcy] 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane koncesje, zezwolenia i uprawnienia  
do prowadzenia działalności w związku z przedmiotem Umowy oraz dysponuje stosownym 
doświadczeniem, możliwościami technicznymi oraz finansowymi do należytej realizacji Umowy. 

2. Wykonawca zapewni najwyższy poziom usług, a także odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
kierowców biorących udział w wykonaniu usługi. Liczba kierowców przy uwzględnieniu czasu, 
trasy przejazdu oraz obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, ustalana jest i zapewniana 
przez Wykonawcę.  
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3. Kierowcy są zobligowani do wcześniejszego zaznajomienia się z trasą przejazdu i odpowiadają za 
prawidłowe i bezpieczne rozmieszczenie przewożonych osób w pojeździe, a także bagażu w luku 
bagażowym. 

4. W ramach realizacji usługi kierowcy zobowiązani są do wykonania co najmniej niżej wymienionych 
czynności: prowadzenie pojazdu, usuwanie drobnych usterek pojazdu podczas trwania usługi, 
wymiana uszkodzonego ogumienia/koła, rozlokowanie przewożonego bagażu w luku bagażowym. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy określony w § 1. Umowy przy 
pomocy sprawnych technicznie pojazdów z wyposażeniem zgodnym z warunkami opisanymi  
w Umowie. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia aktualnego zaświadczenia  
o dopuszczeniu pojazdów do ruchu na żądanie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do oceny stanu technicznego podstawionych autobusów i autokarów oraz zdolności 
psychofizycznych kierowcy do prowadzenia pojazdu przez osoby do tego uprawnione.  
W przypadku podstawienia niesprawnych technicznie pojazdów, w szczególności po 
zakwestionowaniu stanu technicznego pojazdów (lub zdolności prowadzenia pojazdu przez 
kierowcę) przez Policję, Ż, ITD oraz inny uprawniony organ kontroli lub przedstawiciela 
Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 1 godziny wymienić niesprawny pojazd  lub 
zdolnego do świadczenia usługi kierowcę na innego, spełniającego wymogi. 

6. Wykonawca podstawi odpowiednią liczbę pojazdów, w stanie zdatnym do wykonania zamówienia, 
w dniu, godzinie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do Umowy. Strony 
uzgadniają, że pojazd podstawiony zostanie przez Wykonawcę najpóźniej na pół godziny przed 
planowaną godziną wyjazdu. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi pojazdami wyposażonymi w sprawną 
klimatyzację, pasy bezpieczeństwa w przestrzeni pasażerskiej, WC, system audio-video  
z mikrofonem, wolne powierzchnie luku bagażowego, oparcia siedzeń uchylne z zagłówkami, 
pojazdy z minimum 50 miejscami siedzącymi, podgrzewacz do wody oraz lodówkę.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia paliwa w ilości niezbędnej do przejazdu zaplanowaną 
trasą, zapewnia niezbędną dokumentację dla pojazdu oraz ponosi odpowiedzialność za jego 
właściwe przygotowanie techniczne. 

9. Wykonawca zapewnia, że pojazd wraz z kierowcą oddany będzie do wyłącznej dyspozycji 
Zamawiającego od monumentu podstawienia pojazdu do momentu zakończenia świadczenia 
usługi przewozu.  

10. W przypadku awarii środka transportu na trasie lub niedopuszczenia go do jazdy przez policję lub 
inne organy do tego uprawnione, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w trybie 
natychmiastowym. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia zastępczego pojazdu w przypadku awarii w trasie lub 
dokonania podstawienia nowego kierowcy lub kierowców,  którzy będą w stanie kontynuować 
przewóz w przypadku zaistnienia okoliczności, które uniemożliwiają kierowcy lub kierowcom 
pojazdu  dalsze jego prowadzenie w zależności od odległości: do 70 km w ciągu 1 godziny, do 120 
km w ciągu 2 godzin, do 200 km w ciągu 3 godzin, do 300 km w ciągu 4 godzin, do 400 km  
w ciągu 5 godzin, do 500 km w ciągu 6 godzin, do 600 km w ciągu 7 godzin, powyżej 600 km w 
ciągu 8 godzin. 

12. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której kierowca lub kierowcy nie mogą kontynuować jazdy  
z uwagi na obowiązujące przerwy w czasie pracy kierowców, które są wymagane przez przepisy 
prawa. 
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13. Przejazd powinien być wykonany optymalną pod względem czasu dojazdu i odległości trasą, także 
z wykorzystaniem istniejącej sieci dróg płatnych i autostrad. 

14. Wykonanie usługi liczone będzie od miejsca wskazanego w zamówieniu przez osobę upoważnioną 
wskazaną przez Zamawiającego do miejsca docelowego. W przypadku przewozu osób w jedną 
stronę, Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu powrotnego. 

15. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i zabezpieczyć pojazdy w jednym czasie, w niezbędnej  
(minimalnej) ilości, nie mniejszej niż dwa. Podczas wykonywania Umowy Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do weryfikacji zgłoszonej przez Wykonawcę w ofercie i posiadanej minimalnej ilości 
pojazdów wskazanych w zdaniu poprzedzającym. 

16. Transporty obejmować mogą również tzw. dni wolne od pracy tj. soboty, niedziele i święta. 
17. Potwierdzenie wykonania usługi realizowane będzie każdorazowo po zakończeniu przewozu 

poprzez podpisy kierowcy i dysponenta pojazdu w Karcie przejazdu. 
18. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający jest uprawniony 

do zlecenia przewozu innemu przewoźnikowi, Wówczas poinformuje o tym Wykonawcę oraz obciąży 
go kosztami wynagrodzenia innego przewoźnika. 

 
§ 4. 

 [Odpowiedzialność Wykonawcy za szkody] 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z wypadków lub wszelkiego rodzaju 

zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi. 
2. Wykonawca zobowiązuje się, że  przez cały okres obowiązywania Umowy będzie posiadał aktualną 

polisę ubezpieczeniową OC, AC, NW w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
stanowiącą Załącznik nr 6 do Umowy, posiadającą rozszerzony zakres ubezpieczenia  
od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy, za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone  
w wyniku świadczonych usług na sumę ubezpieczenia  co najmniej równą wynagrodzeniu 
Wykonawcy określonym w §7. Umowy, obejmującą wszystkie przewożone osoby w czasie  
od rozpoczęcia do zakończenia przewozu. 

 
§ 5. 

[Podwykonawcy] 
wybrać odpowiednie brzmienie zapisu, w zależności, czy Wykonawca jest uprawniony do wykonywania umowy  
z udziałem podwykonawców) 
Wykonawca będzie realizował Umowę bez udziału podwykonawców.  

(lub) 
Zamawiający wyraża zgodę ma realizację Umowy przez Wykonawcę przy udziale niżej wymienionych 
podwykonawców, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca odpowiada za ich działania i zaniechania jak za 
własne: 

 
a) (wskazać nazwę przedsiębiorstwa i dokładny adres i NIP) ………………………………… 
b) (wskazać nazwę przedsiębiorstwa i dokładny adres i NIP)………………………………….. 

 
§ 6. 

[Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy] 
1. Strony wyznaczają niżej wymienione osoby, jako osoby uprawnione do kontaktowania się  

w związku z realizacją Umowy: 
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a) w imieniu Zamawiającego – (imię i nazwisko, stanowisko, nr tel., mail)………………..; 
b) w imieniu Wykonawcy – (imię i nazwisko, stanowisko, nr tel., mail)………………….... 

 

2. Każda ze Stron ma prawo do zmiany w każdym czasie osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy 
po jej stronie. Zmiana taka nie wymaga zmiany Umowy, wymaga jednak uprzedniego 
poinformowania o tym drugiej Strony, pod rygorem nieważności ustaleń poczynionych między 
dotychczasowymi osobami. Osoby odpowiedzialne mają prawo do składania wszelkich oświadczeń 
związanych z realizacją Umowy, za wyjątkiem składania oświadczeń woli. 

 
§ 7. 

[Wynagrodzenie] 
1. Maksymalna wartość Umowy wynosi brutto: …… PLN (słownie: ……………………. złotych, 

00/100), tj.: wartość netto: ………. PLN (słownie: …………. złotych, 00/100) oraz podatek 
VAT: ……………. PLN (słownie: ……………. złotych, 00/100). 

2. Z tytułu wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe za przejechanie  
1 km w wysokości brutto: …… PLN (słownie: ……………………. złotych, 00/100), tj.: wartość 
netto: ………. PLN (słownie: …………. złotych, …/100) oraz podatek VAT: ……………. PLN 
(słownie: ……………. złotych, …/100).  

3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją postanowień Umowy, w tym koszt 
paliwa, wynagrodzenia, wyżywienia, noclegu kierowców, należne podatki, opłaty zawiązane  
z postojem autokarów na parkingach lub przejazdów drogami płatnymi, myciem po oraz wszelkie 
inne koszty niewymienione, a niezbędne do właściwej realizacji przedmiotu Umowy.  

4. Szczegółowe ceny jednostkowe określa wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 
3 do Umowy. Ceny, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie mogą ulec zmianie przez cały 
okres realizacji Umowy. 

5. Maksymalna wartość Umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej może ulec zmianie w przypadku 
zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji, o którym mowa w § 9 Umowy. 

6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem cenę za wykonaną usługę  każdorazowo  
po wykonaniu poszczególnych tras na podstawie złożonego zamówienia.  

7. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 
8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu za każdą wykonaną usługę transportową,  

o której mowa w ust. 6, w terminie 7 dni od dnia jej wykonania, fakturę, na której wskaże wskaże 
wykonane usługi transportowe (wyłącznie będące przedmiotem Umowy, posługując się 
nazewnictwem zawartym w Umowie, zgodnie ze zgłoszonym przez Zamawiającego 
zapotrzebowaniem), liczbę pojazdów, cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT, kwotę VAT, 
wartość brutto. 

10. W przypadku błędnego podania na fakturze numeru rachunku bankowego przez Wykonawcę, 
koszty związane z dokonaniem ponownego przelewu, którymi bank obciąży Zamawiającego, 
poniesie Wykonawca. 
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§ 8. 
[Okres obowiązywania Umowy] 

1. Umowa została zawarta na czas określony od dnia …………..2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 
roku. 

2. Okres obowiązywania Umowy wskazany w ust. 1 powyżej może ulec zmianie w przypadku 
zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji, o którym mowa w § 9 Umowy. 

 
§ 9. 

[Prawo opcji] 
1. W przypadku niewykorzystania wartości Umowy po terminie wskazanym w § 8 ust. 1 Umowy, 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu obowiązywania Umowy do czasu 
całkowitego wykorzystania wartości Umowy, określonej w § 7 ust. 1 Umowy. 

2. Okres obowiązywania Umowy wskazany w § 8 ust. 1 Umowy może zostać przedłużony do czasu 
zawarcia przez Zamawiającego nowej Umowy na usługę transportową objętą niniejszą Umową.  
Z tego tytułu Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie wskazane w § 7 ust. 1 Umowy 
zgodne z cenami jednostkowymi netto określonymi w Formularzu ofertowym. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zakresu i wartości zamówienia o 20%  
z zastosowaniem cen podanych w Formularzu ofertowym. 

4. Standard usług musi odpowiadać zaoferowanym w zamówieniu podstawowym oraz w cenach 
jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę w swojej ofercie. Możliwość skorzystania  
z prawa opcji jest jedynie prawem Zamawiającego – nie stanowi żadnego wiążącego go 
zobowiązania, nawet po ziszczeniu się wskazanej przesłanki i będzie realizowane na podstawie 
odrębnego pisma do Wykonawcy, w którym Zamawiający poinformuje o sposobie i ilości 
realizowanej opcji. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, albo  
w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga zmiany Umowy. 

 
§ 10. 

[Zmiany treści Umowy] 
1. W przypadku zawarcia Umowy po przeprowadzeniu postępowania w sprawie o udzielenie 

zamówienia publicznego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do zmiany treści Umowy w przypadku: 
 

a) zmian wynikających z siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez 
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością,  
w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego 
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 

b) zmiany podwykonawcy z powodu ogłoszenia upadłości podwykonawcy, zakończenia 
współpracy Wykonawcy z podwykonawcą lub innych okoliczności uniemożliwiających 
dalszą współpracę z dotychczasowym podwykonawcą. 

 
2. Wszelkie zmiany, o których mowa w ustępach powyżej wchodzą w życie pod warunkiem zawarcia 

aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 11. 
[Odstąpienie od Umowy] 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku wystąpienia jednej  
z niżej wymienionych przesłanek: 
 

a) nieprzystąpienia lub zaniechania realizacji usługi.; 
b) naruszenia norm jakościowych i ilościowych określonych w Umowie; 
c) uchylenie, zmiana lub wygaśnięcie zezwolenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 

Umowy, co uniemożliwia realizację przedmiotu Umowy; 
d) wydany został nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 
e) zaistnienia okoliczności, ze względu których jest wątpliwe, czy Wykonawca ma możliwość 

realizować przedmiot Umowy, np. istnieją przesłanki by wszcząć postępowanie 
upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne przedsiębiorstwa Wykonawcy. 

 
2. W przypadku wystąpienia przesłanek określonych w ust. 1 lit a), b), c) powyżej Zamawiający 

uprzednio wezwie Wykonawcę do zaprzestania naruszeń, zaś w przypadku określonym w ust. 1 lit 
d) i e)  Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości  
o tych okolicznościach. 

3. W razie 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. 

4. Odstąpienie umowne opisane w ustępach poprzedzających nie ogranicza prawa Zamawiającego do 
odstąpienia od Umowy na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym. W przypadku 
odstąpienia umownego lub na podstawie kodeksu cywilnego, Wykonawca ma prawo wyłącznie do 
wynagrodzenia należnego za wykonaną i potwierdzoną przez Zamawiającego część Umowy. 

 
§ 12.  

[Kary umowne] 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

 
a) wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy 

Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7. ust. 1 
Umowy, tj. ………. PLN (słownie: …………. złotych, …/100); 

b) opóźnienia z winy Wykonawcy rozpoczęcia świadczenia usługi lub opóźnienia powstałego 
z winy Wykonawcy podczas wykonywania usługi – w wysokości 100 PLN za każdą 
rozpoczętą godzinę zwłoki, za każdy przypadek; 

c) zastępczego wykonania usługi przez innego przewoźnika na podstawie § 3. Umowy  
w wysokości ………….. PLN za każdy przypadek. 

 
2. W przypadkach określonych w ust. 1 lit b) i c) kary umowne podlegają łączeniu. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych  

przewidzianych w kodeksie cywilnym w przypadku, jeśli szkoda wynikła z niewykonania lub 
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nienależytego wykonania Umowy przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej bądź wynika  
z innych tytułów niż zastrzeżone. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych należnych Zamawiającemu na mocy 
powyższych postanowień z należności za wykonane usługi. 

 
§ 13. 

[Postanowienia końcowe]  
1. Przeniesienie praw i obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy na osoby trzecie wymaga 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
2. Wszelkie informacje uzyskane przy okazji lub w związku z wykonywaniem Umowy, a dotyczące 

Zamawiającego stanowią informacje poufne, za wyjątkiem informacji powszechnie znanych lub 
udostępnionych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do ich nieudostępniania 
osobom trzecim, bezpośrednio i pośrednio, bez względu na formę, bez uprzedniej, wyraźnej zgody 
Zamawiającego – przez czas trwania Umowy oraz po jej ustaniu. W przypadku udostępnienia 
informacji, na żądanie organu państwowego, Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego 
poinformowania Zamawiającego o tym fakcie, zakresie i formie udostępnienia.  

3. Wszelkie oświadczenia woli winny być kierowane na piśmie listem poleconym na adresy wskazane 
w komparycji Umowy. Zmiana adresu nie wymaga zmiany Umowy, aczkolwiek w razie 
niepoinformowania drugiej strony o zmianie adresu, doręczenie dokonane na adres dotychczasowy 
uznaje się za skuteczne. 

4. Wszelkie zmiany, rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

5. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności 
lub bezskuteczności pozostałych jej postanowień. W przypadku nieważności lub bezskuteczności 
któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy, postanowienie to stosuje się z takimi 
modyfikacjami, które są ważne i skuteczne oraz spowodują podobne konsekwencje ekonomiczne, 
finansowe i gospodarcze dla Stron. 

6. Spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo 
dla siedziby Zamawiającego. 

7. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego,  
a także ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 

8. Wszelkie załączniki do Umowy, stanowią jej integralną część. 
9. Umowa składa się z dziesięciu stron. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego.  
  



 

9 z10 

Lista załączników: 
1. Załącznik nr 1 – aktualny wydruk z KRS lub z CEIDG Zamawiającego wraz  

z pełnomocnictwem;  
2. Załącznik nr 2 – Formularz zamówienia; 
3. Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy; 
4. Załącznik nr 4 – Wykaz osób; 
5. Załącznik nr 5 – Wykaz sprzętu; 
6. Załącznik nr 6 – Kopia polisy ubezpieczeniowej. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(W zależności od rodzaju umowy, podpisuje właściwa jednostka organizacyjna) 
 

 
 
 
 
 

 
 

Zamawiający Wykonawca 

.............................................. 
(pieczątka i podpis) 

 

.............................................. 
(pieczątka i podpis) 

 .............................................. 
(pieczątka i podpis) 

Dział Gastronomiczny Dział  
Obsługi Gościa 

Dział  
Techniczny 

Zespół 
Administracyjny 
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Załącznik nr 2 
do umowy nr … na usługi transportowe z dnia … roku 

 
 Formularz zamówienia 
 
(PROSZĘ O UZUPEŁNIĆ KAŻDA RUBRYKĘ) 
Data zamówienia  DD-MM-RRR 

Oznaczenie Zamawiającego (Wpisać nazwę i adres Oddziału lub pieczątka Oddziału) 
AMW Rewita sp. z o.o., Oddział Rewita ……………….., 
w ………………… (…..-……), przy ul. ……………… 
 
 
 

Oznaczenie Wykonawcy (Wpisać dane wykonawcy z umowy – nazwę i adres) 

Nazwa usługi (Wpisać odpowiednią nazwę usługi  z Formularza ofertowo-cenowego) 
 
 

Termin realizacji usługi Od dnia DD-MM-RRRR do dnia DD-MM-RRRR 

Miejsce podstawienia pojazdu (Wskazać dokładny adres) 
  

Godzina podstawienia pojazdu GG:GG 

Liczba podstawionych pojazdów (Wskazać liczbę pojazdów) 
 
 

Trasa (Wskazać dokładną trasę przejazdu) 
 
 

Liczba uczestników (Wskazać dokładną liczbę uczestników) 
 
 

Czytelny podpis zamawiającego  
 
 
 

 
 Zamawiający Wykonawca 

.............................................. 
(pieczątka i podpis) 

.............................................. 
(pieczątka i podpis) 

 .............................................. 
(pieczątka i podpis) 


