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ZAŁĄCZNIK NR 5.1. DO SIWZ 

PN/UZP/02/2018 

Projekt umowy  

Zawarta w dniu ................................. r.  pomiędzy: 

Gliwickim Klubem Sportowym "Piast" Spółka Akcyjna, ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice; 

NIP 631-259-27-98  

reprezentowanym przez:            

-  ........................................, 

zwanym dalej Zamawiającym, 

oraz  

firmą:................................................; 

NIP: ................................. 

REGON : .......................... 

reprezentowana przez: 

 

- ............................................ 

zwaną w treści Umowy „Wykonawcą”, łącznie zwanych „Stronami”. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), została zawarta umowa następującej treści: 

Przewóz zawodników,  sztabu szkoleniowego oraz grup młodzieżowych Gliwickiego Klubu 

Sportowego "Piast" S.A. w Gliwicach przy ul. Okrzei 20 od 1 marca 2018 do 29 lutego 2020 roku  

- Zadanie nr 1: Przewóz zawodników I drużyny i sztabu szkoleniowego na zawody i zgrupowania 

sportowe autokarem. 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania  usługi transportowe polegające na 

przewozie osób będących zawodnikami, członków sztabu szkoleniowego oraz zaproszonych przez 

Zamawiającego gości zw. dalej pasażerami. 

2. Przewóz pasażerów, o których mowa w ust. 1 będzie polegać na przewozie z siedziby Zamawiającego 

do: 

a) miejsc, w których będą się odbywać rozgrywki w ramach meczów mistrzowskich, pucharowych      

i sparingowych,  

b) miejsc, w których będą się odbywały zgrupowania sportowe, 

c) innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego. 

3. Usługa obejmuje również przywóz  pasażerów do siedziby Zamawiającego. 
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4. Przewozy zamawiane będą poprzez wysłanie zamówienia na adres mailowy Wykonawcy: 

........................................., najpóźniej na 3 dni przed planowanym przewozem, przy czym strony 

zastrzegają sobie, że dopuszczają możliwość poinformowania Wykonawcę także na jeden dzień przed 

planowanym dniem przewozu. 

5. W zamówieniu o którym mowa w § 1 ust. 4 będzie wskazana godzina i miejsce podstawienia 

autokaru, przy czym pojazd musi być podstawiony najpóźniej na godzinę przed odjazdem. 

 

§ 2 

1. Wykonawca z chwilą rozpoczęcia przewozu przejmuje na siebie odpowiedzialność za wynikłe 

szkody związane z przewozem pasażerów. 

2. Wykonawca zapewnia bezpieczeństwo (m. in. ubezpieczenie pasażerów od następstw 

nieszczęśliwych wypadków), bezawaryjność pojazdów, punktualność, miejsca siedzące dla 

wszystkich pasażerów oraz odpowiedni standard przejazdów. 

3. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek rodzaju, 

w wyniku którego nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć lub szkoda. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać przewozy przy użyciu pojazdów własnych lub 

pojazdów, do których posiada inny tytuł prawny. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną i ważną polisę ubezpieczenia OC i NNW w zakresie 

ryzyka prowadzonej działalności. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada: licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego 

osób nr …………………………………………. lub zezwolenie na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego osób nr ……………………………… 

7. Wykonawca oświadcza, że zapewnia najwyższy poziom usług, dysponuje siłami i środkami 

niezbędnymi do realizacji zadania objętego niniejszą umową, a w szczególności, że dysponuje  

przystosowanymi i sprawnymi  technicznie pojazdami oraz odpowiednią liczbą wykwalifikowanych 

kierowców. 

8. Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia wykorzystywał będzie tylko pojazdy 

wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2006 wyszczególnione w załączniku nr  4  do umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia transportu zastępczego przez innego 

przewoźnika/własnego pojazdu zastępczego lub pojazdu zastępczego, do którego posiada inny tytuł 

prawny, w czasie: 

a) …….. min, w przypadku realizacji kursu do 200 km  (czas reakcji nie może być dłuższy niż 60 

min) 

b) …….. min, w przypadku realizacji kursu powyżej 201 km (czas reakcji nie może być dłuższy niż 

180 min)  

   od zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej realizację przewozu. 

10. Wymagania i zakres obowiązków Kierowcy: 

a) posiada ważne badania zgodnie z przepisami ustawy o ruchu drogowym, 

b) posiada aktualne przeszkolenie w zakresie BHP i ppoż., 

c) prowadzi dokumentację jazdy, tzn. wypełnia kartę drogową, 
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d) prowadzi protokół stanu licznika przed wyjazdem jak i po powrocie co zostanie potwierdzone 

podpisem przedstawiciela Zamawiającego. (protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron), 

e) jest zobowiązany do dbałości o stan techniczny pojazdu, wykonywania obsługi codziennej, w   

tym utrzymywania czystości i estetyki pojazdu, 

f) zachowania w tajemnicy informacji o przewożonych pasażerach i nie przekazywania ich 

osobom postronnym. 

11. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany kierowcy (żądanie to musi być  odpowiednio   

uzasadnione, np. zastrzeżeniami dotyczącymi wywiązywania się z obowiązków służbowych tych 

osób, zgłaszanymi przez Kierownika Zespołu). 

12. Niezależnie od kontroli wewnętrznej, do której zobowiązuje się Wykonawca, Zamawiający ma 

prawo do kontroli wykonywanych przewozów w zakresie związanym z ustaleniami niniejszej 

umowy, tj. do kontroli punktualności przewozów i wykorzystywania odpowiednich (zgłoszonych) 

pojazdów. Kontroli dokonywać będą osoby upoważnione przez Zamawiającego. 

13. Najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca przedstawi kserokopie prawa jazdy kat. D lub 

D1 kierowców przeznaczonych do realizacji zamówienia oraz kserokopie dowodów 

rejestracyjnych pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia. 

14. Wykonawca oświadcza, iż prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest 

prowadzenie usług przewozu osób oraz oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia do 

wykonywania odpłatnego transportu drogowego wynikające z przepisu prawa. Wykonawca 

zobowiązuje się do zapewnienia paliwa w ilości niezbędnej na przejazd zaplanowaną trasą na 

własny koszt, do zapewnienia niezbędnej dokumentacji autokaru oraz do ponoszenia 

odpowiedzialności za jego właściwe przygotowanie techniczne. 

15. Autokar zostanie oklejony reklamą, która musi zawierać herb drużyny, napis Gliwicki Klub 

Sportowy „Piast” S.A. (lub Piast Gliwice), adres oficjalnej strony internetowej, sylwetki 

zawodników, logotypy sponsorów klubu, reklamę sponsorów klubów. Projekt reklamy zostanie 

wykonany na koszt Zamawiającego. Oklejenie autokaru nastąpi po zaakceptowaniu projektu przez 

obie strony na koszt Wykonawcy. 

16. Zamawiający  oświadcza, że posiada prawo do wykorzystywania elementów reklamy, która 

zostanie umieszczona na autobusie Wykonawcy (w szczególności sylwetek zawodników, 

logotypów sponsorów klubu, reklamy sponsorów klubu) 

17. Za demontaż reklamy, zarówno w przypadku zakończenia umowy jak i jej rozwiązania odpowiada 

Wykonawca i ponosi wszelkie koszty zwwiązane z jej usunięciem. 

§ 3 

1. Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w wyniku postępowania wynosi netto 

...................... zł, podatek VAT w kwocie: …………….., wynagrodzenie brutto: ……….. zł. 

2. Zamawiający  może zakupić w okresie obowiązywania umowy mniejszą wartość usług  niż określoną 

w ust. 1 i z  tego tytułu Wykonawcy  nie będą należne żadne opłaty dodatkowe i kary umowne. 

3. Wykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych w § 1 przysługuje następujące wynagrodzenie: 

AUTOKAR 49 osobowy marki:....................... 
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a. w przypadku przewozu nie dłuższego niż 50 km - ryczałt dzienny brutto w wysokości 

.................. (w tym podatek VAT: …………………… zł), 

b. w przypadku przewozu od 51 km do 200 km - ryczałt dzienny brutto w wysokości 

.................. (w tym podatek VAT: ……………… zł) 

c. w przypadku przewozu  powyżej 200 km - wynagrodzenie za 1 km brutto w wysokości 

............. (w tym podatek VAT: ……………….. zł) 

Powyższe ceny obejmują przewóz w obie strony.  

4. Faktury wynikające z niniejszej umowy będą wystawiane po upływie każdego miesiąca z 14 dniowym 

terminem płatności od daty otrzymania faktury.  

5. Faktury za świadczone usługi winny wskazywać numery zleceń wykonanych w ciągu miesiąca, trasy 

przejazdów, ilości przejechanych kilometrów oraz zryczałtowaną kwotę wynagrodzeń za każdy 

przejazd i łączną sumę wynagrodzenia. Szczegóły przewozów ustalane będą każdorazowo, na 

podstawie bieżącego zlecenia. Wymagane jest świadczenie usługi przewozu według najkrótszej 

możliwej trasy. Odstępstwo od tej zasady każdorazowo winno być uzgodnione z opiekunem grupy. 

Wykonawca zobowiązany jest podpiąć pod fakturę potwierdzenia zapłaconych opłat bramkowych, 

parkingowych i winiet. Zamawiający zwróci koszty tych dokumentów. 

 

§ 4 

1. W przypadku zmiany stawki VAT, znaczącej zmiany cen paliwa, wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 3 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

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

każda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia może wystąpić z takim żądaniem do drugiej 

strony Umowy. 

2. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 3, za wyjątkiem 

zmian wynikających ze zmiany stawki podatku VAT, należy dołączyć listę pracowników 

zaangażowanych w realizację Umowy oraz oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń pracownikom i osobom 

fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne. 

3. Lista o której mowa w ust. 2 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby zaangażowanej w 

realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych prac przy realizacji zamówienia, 

rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia 

wypłacanego po zmianie przepisów wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji zamówienia 

wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 3, również na wniosek Zamawiającego, w terminie 

przez niego wskazanym we wniosku. 

5. Zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 1 będzie 

uznana za zaakceptowaną przez drugą stronę jeżeli w terminie 14 dni od dnia przedłożenia żądania 

takiej zmiany druga strona nie przekaże pisemnych zastrzeżeń. 

6. Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 5 pisemne zastrzeżenie do zasadności propozycji 

zmiany wynagrodzenia, jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany o których mowa w ust. 1 nie 



 

Oznaczenie sprawy: PN/UZP/02/2018 Przewóz zawodników,  sztabu szkoleniowego oraz grup młodzieżowych  Gliwickiego Klubu 

Sportowego  "Piast" S.A. w Gliwicach przy ul. Okrzei 20 od 1 marca 2018 do 29 lutego 2020 roku 

- Zadanie nr 1: Przewóz zawodników I drużyny  i sztabu szkoleniowego na zawody i zgrupowania sportowe autokarem                                                                                                                   

Str nr 5   

wpłyną na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zostaną przedstawione nierzetelnie dane 

lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe. 

7. Zmiana wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1 zostanie dokonana od dnia 

wejścia w życie przepisów powodujących zmianę płacy minimalnej, zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, nie wcześniej jednak niż od daty, w której zmiany te 

wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

8. Zmiana wynagrodzenia, w związku ze zmianą stawki podatku VAT, o której mowa w ust. 2,  a także 

zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 3 wymaga formy aneksu. W przypadku zwiększenia 

wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 2 i 3 Wykonawca, do dnia podpisania 

aneksu, zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysokości brutto. Faktury 

korygujące VAT do wysokości różnicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiększonych 

składników wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwiększającego 

wynagrodzenie. 

9. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian w budżecie 

Zamawiającego, aneks zostanie zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy 

organ. 

10. W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd co do rzeczywistego stanu przedstawionego we 

wniosku, o którym mowa w ust. 3, aneks zwiększający wynagrodzenie na podstawie błędnych danych 

traci moc, a obowiązującym wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone przed zawarciem tego 

aneksu. Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego przed datą zawarcia aneksu podlegają 

zwrotowi na rzecz Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu 

nienależnego świadczenia. 

11. Zasady, o których mowa w ust. 3-11 będą miały odpowiednie zastosowanie w przypadku zmian 

organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie lub wysokość zobowiązania Wykonawcy w 

zakresie podatku  od towarów i usług, za wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie wynagrodzenia 

brutto. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązany  jest  do zapewnienia ciągłości  wykonania  zamówienia w okresie i na 

warunkach określonych w niniejszej umowie, także poprzez zorganizowanie zastępczego wykonania 

przewozów przez innego przewoźnika na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz na warunkach 

określonych w niniejszej umowie, w wypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających przejściowo 

wykonanie umowy przy użyciu własnych pojazdów Wykonawcy. 

2. W wypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić o nich Zamawiającego i uzyskać jego zgodę na dokonany wybór zastępczego 

przewoźnika. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy: 

1) za każde opóźnienie powyżej 20 minut z winy Wykonawcy w stosunku  do ustalonego               

w zamówieniu terminu podstawienia pojazdu ustalonego w § 2 ust 9 a) i b) – w wysokości  

5 000,00 złotych, za każdy przypadek, 

2) za niezrealizowanie przewozu - w wysokości 10 000,00 złotych, za każdy przypadek, 
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3) za każdorazowe wykonywanie przedmiotu umowy pojazdami nie spełniającymi warunków 

opisanych w umowie lub pojazdami nie zgłoszonymi do realizacji danego zadania –                 

w wysokości 5 000,00 złotych, za każdy przypadek, 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 000,00 zł w razie odstąpienia 

przez Strony od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

5. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 3 i 4, Strony mają prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary określone w ust. 3 i 4 nie pokrywają ich 

szkód. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z faktur 

wystawionych za realizację przedmiotu niniejszej umowy. 

7. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie dla Zamawiającego stają się natychmiast 

wymagalne z chwilą stwierdzenia w drodze kontroli (przeprowadzonej przez osoby upoważnione 

przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego) okoliczności uzasadniających ich 

naliczenie. 

§ 6. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razie: 

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności  powodującej,  iż  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, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 

2) gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy lub zaniechał realizacji obowiązków 

wynikających z umowy, po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji zobowiązań 

umownych ze wskazaniem terminu przystąpienia do ich realizacji; Prawo odstąpienia od 

umowy  przysługuje  Zamawiającemu,   jeżeli   pomimo  upływu   terminu   zawartego w 

wezwaniu Wykonawca nie przystąpił do realizacji obowiązków umownych; 

3) niewykonania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków określonych    

w umowie lub naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy,  a w szczególności 

w wypadku wystąpienia przerw w realizacji zamówienia, niepunktualnego kursowania 

pojazdów, bądź nieprzestrzegania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy, po pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy o dostrzeżonym naruszeniu wraz z 

wezwaniem do jego usunięcia; prawo odstąpienia od umowy w tym przypadku przysługuje 

Zamawiającemu, jeżeli pomimo upływu terminu zawartego w wezwaniu Wykonawca nadal 

dopuszcza się ww.  naruszenia obowiązków umownych. 

2. Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 1 pkt 2) może nastąpić w terminie 14 dni 

od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego do przystąpienia do realizacji obowiązków 

umownych, natomiast w przypadku określonym w ust. 1 pkt 3) – w terminie 30 dni od dnia 

stwierdzenia, po upływie terminu wyznaczonego do usunięcia naruszenia, kolejnego, choćby 

jednokrotnego naruszenia obowiązków określonych w umowie. 

3. Wykonawca nie ma prawa przekazywać ani zlecać innym podmiotom prowadzenia w części lub w 

całości usług będących przedmiotem niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego. 

4. Wykonawcy należy się wynagrodzenie jedynie za przejazdy zrealizowane do czasu odstąpienia od 
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umowy, z którego Zamawiający może potrącić ryczałtowe kary umowne. 

5. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2) - 3), Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania 

umowy w trybie natychmiastowym. 

6. Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 7. 

Wykonawca oraz osoby przez niego zatrudnione zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie 

ujawniania osobom trzecim oraz nie wykorzystywania w innych celach, niż określone w niniejszej 

umowie informacji oraz danych o Zamawiającym, w szczególności informacji stanowiących tajemnicę 

Zamawiającego zarówno w okresie realizacji przedmiotu umowy, jak i po jego realizacji, uzyskanych w 

trakcie realizacji zamówienia. 

§ 8. 

1. Do wykonywania czynności związanych z realizacją niniejszej umowy strony wyznaczają: 

-  ze strony Wykonawcy:……………………………………………….tel. ……………………………… 

-  ze strony Zamawiającego:……………………………….…. pok. ………………. tel………………….  

 

§ 9. 

1. Umowa zostaje zawarta na 24 miesiące. 

2. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym w przypadku 

utraty przez Wykonawcę koniecznych uprawnień do realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 10. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące 

przepisy prawa, a w szczególności Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa o 

ruchu drogowym, ustawy o transporcie drogowym, Prawa przewozowego oraz ustawy o ochronie 

danych osobowych. 

2. Zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej, z zastrzeżeniem 

ust. 3. 

3. Ustala się, iż nie wymagają formy aneksu do umowy następujące zmiany: 

1) zmiana nr rachunku bankowego, 

2) zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami, 

3) zmiana danych teleadresowych, 

4) zgłoszenie nowego (innego) pojazdu przeznaczonego do realizacji zamówienia, po wyrażeniu 

zgody na powyższe przez Zamawiającego, pod warunkiem wcześniejszego przesłania skanu 

dowodu rejestracyjnego tego pojazdu. Zgłaszany pojazd musi spełniać wymagania 

Zamawiającego co do liczby miejsc i stanu technicznego oraz zadeklarowanego przez 

Wykonawcę roku produkcji zgłoszonych pojazdów. 
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4. Zaistnienie okoliczności, o których mowa powyżej (za wyjątkiem ust. 3 pkt 4) wymagają jedynie 

niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego. 

§ 11. 

1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

1) konieczność zmiany terminów przewozów lub ich odwołania (bez zmiany wynagrodzenia) z 

powodu: 

a)   działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od 

woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w 

całości lub części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy 

zachowaniu należytej staranności stron umowy; za przejawy siły wyższej strony uznają w 

szczególności: 

- klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne zjawiska 

atmosferyczne,- akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd. 

- działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające 

porządkowi publicznemu, 

- strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z 

wyłączeniem strajków u stron umowy, 

b) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający 

nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany dotychczasowych lub 

wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy; 

c) wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, 

niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których 

wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia; 

2)   zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku zmiany 

stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

3.   Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca powinien dostarczyć  

Zamawiającemu w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu umownego.  

W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu. 

5. W przypadku zaistnienia okoliczności związanej ze zwiększeniem liczby przewozów ryczałtowych 

lub km, powodujących przekroczenie kwoty, o której mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, istnieje 

możliwość sporządzenia aneksu do umowy. 

§ 12. 

1. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym dla każdej 

ze Stron. 

3. Integralną część umowy stanowią załączniki nr: 
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1) kserokopia oferty, 

2) kserokopia formularza cenowego, 

 

Zamawiający                                                                                         Wykonawca 

 


