Projektowane postanowienia umowy
umowa zawarta w dniu ……………. 2022 roku w Cieszynie
pomiędzy:
Gminą Cieszyn ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn, NIP: 548 24 04 950, którą reprezentuje: Paweł Szajor –
dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie – działający na podstawie pełnomocnictwa
Burmistrza Miasta Cieszyna Nr OR-I.0052.33.2018 z dnia 6 marca 2018 r. zwanym w dalszej części
umowy „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………………………………
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest „Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych z Gminy Cieszyn do
szkół i placówek oświatowych w okresie od dnia 1 września 2022 r. do dnia 22 grudnia 2022
r.”.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony jest w poniżej wskazanych dokumentach
stanowiących integralną część niniejszej umowy:
1) Specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) wraz z załącznikami, w szczególności
z opisem przedmiotu zamówienia (dalej OPZ ) - załącznik nr 1 do umowy;
2) Ofercie przetargowej - załącznik nr 2 do umowy.
§2
Termin wykonania przedmiotu Umowy
Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia 1 września 2022 do dnia 22 grudnia 2022 r.

1.

2.

3.

§3
Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy
Wynagrodzenie za przedmiot umowy strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy tj. … zł netto
za 1 dzień przewozu dzieci + VAT, tj. … zł brutto / 1 dzień przewozu dzieci/uczniów (słownie: …
00/100 brutto). Łącznie za cały okres realizacji umowy wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy
kwoty …. zł brutto.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuję jeden termin dowozu dzieci/uczniów do szkoły
oraz dwa terminy odwozu dzieci/uczniów ze szkoły po zajęciach i wynika z oferty Wykonawcy,
stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.
Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie w okresach
miesięcznych. Miesięczna wysokość wynagrodzenia będzie wynosić iloczyn liczby dni przewozu
w danym miesiącu x wynagrodzenie za 1 dzień przewozu określony w ust. 1.
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4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.

Rozliczenie za przedmiot umowy następować będzie w okresach miesięcznych po zakończeniu
miesiąca kalendarzowego i przedłożeniu przez Wykonawcę faktury VAT wraz z potwierdzeniem
wykonania usługi w danym miesiącu stanowiący załącznik nr 8.
Faktury za realizację przedmiotu umowy należy wystawiać na: Nabywca: Miasto Cieszyn, Rynek
1, 43- 400 Cieszyn, NIP: 5482404950, Odbiorca: Centrum Usług Wspólnych, ul. Ratuszowa 1, 43400 Cieszyn.
Osobami potwierdzającymi wykonanie przedmiotu umowy są dyrektor szkoły/placówki
oświatowej lub osoby przez niego do tego upoważnione.
Wykonawca zobowiązany jest doręczyć fakturę VAT Zamawiającemu do jego siedziby wraz z listą
obecności przewiezionych uczniów w każdym dniu za dany miesiąc.
Przelew środków będzie dokonywany na konto wskazane w umowie, które jednocześnie jest
zgłoszone i ujęte w elektronicznym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru, czyli na tak zwanej „białej
liście” lub na jakiejkolwiek inne konto zgłoszone i wykazane w „białej liście” pod rygorem
odmowy zapłaty.
Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
o numerze ………….………………... najpóźniej do 14 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiającego. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga niezwłocznego
pisemnego powiadomienia Zamawiającego poprzez złożenie oświadczenia o zmianie numeru
konta kontrahenta podpisanego przez uprawnione osoby. Powyższa zmiana dokonana zostanie w
formie aneksu.
Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku niezgodnie z umową
lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu
wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn oraz usunięcia niezgodności, a także w razie potrzeby
otrzymania faktury korygującej w związku z błędem, który powstał z winy Wykonawcy,
w szczególności dotyczącym błędu matematycznego, podania błędnej stawki podatku VAT lub
stawki innej niż wynikająca z Oferty przetargowej. Termin 14 dni, o którym mowa w ust. 9, będzie
liczony od daty złożenia w Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie poprawnie wystawionej
faktury korygującej, bez obowiązku płacenia odsetek za ten okres.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności przysługujących Zamawiającemu,
w szczególności z tytułu kar umownych, z należnego mu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3.
Warunkiem wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc (rozliczeniowy) jest dostarczenie przez
Wykonawcę potwierdzenia usługi, o której mowa ust. 4.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku, gdy Wykonawcą niniejszej umowy będzie konsorcjum,
faktura VAT, o której mowa w ust. 5 zostanie wystawiona przez Lidera konsorcjum. Płatność
Zamawiającego na rzecz Lidera konsorcjum zwalania go z odpowiedzialności za zapłatę
wynagrodzenia na rzecz pozostałych członków konsorcjum, na co strony umowy wyrażają zgodę.
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§4
Obowiązki Wykonawcy
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z jej zapisami oraz zgodnie z dokumentami,
o których mowa w § 1 ust. 2 oraz wg harmonogramu, stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej
umowy przez cały okres, o którym mowa w par. 2 od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy oraz z wyłączeniem ferii zimowych.
Ze względu na organizację roku szkolnego w poszczególnych szkołach/placówkach, Wykonawca
dodatkowo będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy w wyznaczone soboty. O fakcie
tym Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 7 dni.
O wszystkich dodatkowych przerwach w realizacji przedmiotu umowy (w tym wynikających z
organizacji roku szkolnego w szkołach/placówkach oświatowych), Zamawiający poinformuje
Wykonawcę niezwłocznie po powzięciu informacji o tym fakcie. Za przerwę w realizacji
przedmiotu umowy Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.
Wykonawca oświadcza, że ma uprawnienia, umiejętności i praktykę konieczną do wykonania
przedmiotu umowy.
Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej terminowe wykonanie
zamówienia.
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie realizował przy użyciu następujących
pojazdów:
1)………………….
2) …………………
3) ………………...
Kserokopie dowodów rejestracyjnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy oraz kserokopie
polis ubezpieczeniowych OC i NNW pojazdów stanowi załącznik nr 4.
Osobami realizującymi przewóz będą:
1) …………..,
2) …………..,
3) …………..,
Kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane uprawnienia do kierowania pojazdem stanowi
załącznik nr 5 do niniejszej umowy.
Odpowiedzialność w czasie przewozu dzieci i opiekę nad nimi będą sprawowały
opiekunki/opiekunowie, których zapewnia Wykonawca w osobach:
1) ……………..,
2) …………….,
3) ……….…….
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania opiekunek w związku z
wykonywaniem umowy i oświadcza, że ich kwalifikacje będą adekwatne do zapewnienia
bezpiecznego przewozu dzieci z uwzględnieniem ich stanu zdrowia.
Wykonawca może dokonać zmiany pojazdu(ów), o których mowa w ust. 6, tylko po uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiającego oraz zmiany osób, o których mowa w ust. 7 i 8 na zasadach
określonych w § 5 ust. 9.

strona 3 z 12

10. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania Umowy o powierzeniu przetwarzania danych
osobowych w terminie do 10 dnia roboczego od zawarcia niniejszej umowy i realizacji postanowień
ww. umowy przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.
11. Wykonawca, realizując przedmiot umowy, ponosi pełną odpowiedzialność za:
1) szkody wyrządzone osobom trzecim przez działanie bądź zaniechanie działań w zakresie
objętym przedmiotem umowy.
12. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy niezależnie od swojej winy, a zatem na zasadzie ryzyka. Wykonawca odpowiedzialny jest
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz za działanie bądź zaniechanie osób
(podmiotów), które działały na jego zlecenie, w jego imieniu, na jego rzecz albo z jego zamówienia
przy wykonaniu tej umowy, chociażby nie ponosił winy w wyborze lub posługiwał się podmiotami
będącymi przedsiębiorcami zawodowo trudniącymi się wykonywaniem usług, do jakich wykonania
Wykonawca zobowiązany jest na podstawie tej umowy.
13. Wykonawca zapewnia przestrzeganie w trakcie realizacji przedmiotu umowy zasad przetwarzania
i ochrony danych osobowych, określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
14. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:
1) zrealizować przedmiot umowy określony w § 1, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ
oraz zapisami niniejszej umowy,
2) przewozić osoby zgodnie z przepisami zawartymi w:
a) ustawie o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 180 ze
zm.);
b) ustawie prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 8);
c) ustawie prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 988
ze zm.);
d) wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego określających zasady bezpiecznego
korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV2 w Polsce;
3) unikać wszelkich działań lub zaniechań, które mogłyby spowodować zagrożenie
bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego,
4) w przypadku awarii pojazdu, o którym mowa w § 4 ust. 6, zrealizować przedmiot umowy
pojazdem zastępczym. Rok produkcji pojazdu zastępczego nie może być starszy niż
zadeklarowany w ofercie, winien odpowiadać wszystkim wymogom, określonym w SIWZ,
ofercie Wykonawcy oraz posiadać aktualne badania techniczne i ubezpieczenie OC i NNW
(komunikacyjne),
5) poinformować Zamawiającego o realizowaniu przewozu pojazdem zastępczym oraz dostarczyć
dokumenty potwierdzające warunki opisane w pkt. 4 (kserokopia dowodu rejestracyjnego i
polisy OC) nie później niż w pierwszym dniu realizacji przedmiotu umowy tym pojazdem,
6) udzielać pomocy w wejściu bądź opuszczeniu pojazdu dziecku, które takiej pomocy wymaga,
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7) wykonywać przedmiot umowy z poszanowaniem dóbr, godności osobistej oraz nietykalności
cielesnej przewożonych dzieci, ich rodziców/opiekunów prawnych, opiekunów a także
pracowników szkół i placówek oświatowych, tzn. nie palić wyrobów tytoniowych w pojeździe,
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, nie zatrzymywać bądź uniemożliwiać zarządzaniem
mieniem ruchomym, z którym przewożone dziecko wsiadło do pojazdu (za wyjątkiem
przedmiotów utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy oraz
przedmiotów niebezpiecznych, które należy niezwłocznie oddać rodzicom/opiekunom
prawnym), nie używać wobec przewożonych dzieci, rodziców/opiekunów prawnych a także
pracowników szkół i placówek oświatowych słów powszechnie uznanych za obelżywe,
wulgarne lub poniżające,
8) przekazywać Zamawiającemu wszelkie pozostawione w pojeździe przedmioty, co do których
nie ma pewności kto jest ich właścicielem a istnieje przesłanka wskazująca na to, że zostały
pozostawione przez osobę przewożoną w związku z realizacją niniejszej umowy,
9) W przypadku upływu terminu:
a) ważności badań technicznych pojazdu o którym mowa w § 4 ust. 6;
b) upływu okresu na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia OC i NNW
(komunikacyjnego);
c) ważności uprawnień osoby, o której mowa w § 4 ust. 7
- nie później niż w ostatnim dniu ważności w/w dokumentów, dostarczyć Zamawiającemu
odpowiednio dokumenty: kserokopię dowodu rejestracyjnego z aktualnymi badaniami
technicznymi, przedłużenie lub nową polisę OC (komunikacyjnego), NNW, nowe
uprawnienia, o których mowa w lit. c);
10) Wykonawca zobowiązany jest posiadać dokumenty, potwierdzające uprawnienia do przewozu
osób tj. aktualnie obowiązujące zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1071/2009 z dnia 21 października 2009 r., ustanawiającym wspólne zasady dotyczące
warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego osób.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania doraźnych kontroli prawidłowości realizacji
przedmiotu umowy, w tym: punktualności, przebiegu trasy oraz zgodności pojazdów i osób z
podanymi w § 4 ust. 6 - 8 niniejszej umowy.
§5
Wymóg zatrudniania osób na umowę o pracę
1. Zamawiający, zgodnie z art. 95 Prawo zamówień publicznych wymaga, aby Wykonawca lub
podwykonawca zatrudnił osoby na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, do wykonywania następujących czynności w ramach
realizacji zapisów niniejszej umowy:
1) osoby realizujące przewóz (kierowcy);
2) opiekunki/opiekunowie dzieci/uczniów.
2. Wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę” ( zwanego dalej „Wykazem
pracowników” stanowi załącznik nr 7 do umowy.
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3. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia dotyczącego
wykazu wszystkich osób wykonujących czynności określone w ust. 1 oraz przedłożenie dokumentów,
o których mowa w ust. 5 pkt 1 potwierdzających, że osoby te są zatrudnione, przez cały okres
realizacji przedmiotu umowy, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności,
o których mowa w ust. 1 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze
wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu
oraz podpisem osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy. W przypadku zmian w osobach wykonujących czynności określone w ust. 1,
Wykonawca zobowiązany jest do uaktualnienia złożonego oświadczenia.
4. Wykonawca zobligowany jest do bieżącego aktualizowania wykazu oraz dokumentów, o których
mowa w ust. 3 i pisemnego przekazywania aktualizacji Zamawiającemu, w terminie 5 dni roboczych
od dnia nastąpienia zmiany.
5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich
oceny, tj:
a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przy czym
imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, lub
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników), przy czym imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, lub
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c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów;
3) przeprowadzania kontroli w każdym miejscu, w którym Wykonawca może udostępnić
dokumenty, o których mowa w ust. 5.
6. Zamawiający może według własnego uznania zażądać od Wykonawcy wszystkich dokumentów
wymienionych w ust. 5 pkt 1 lub tylko niektórych z nich.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania Wykonawcy lub podwykonawcy do organów
państwowej inspekcji pracy w przypadku podejrzenia, że osoby realizujące czynności w ramach
przedmiotu umowy nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby wymienionej w Wykazie Pracowników na inną
osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności, z zachowaniem
powyższych wymagań dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej
zmianie Pracownika Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na
piśmie przed dopuszczeniem nowej osoby do wykonywania prac, dołączając nowy Wykaz
Pracowników wraz z oświadczeniem zgodnie z wymaganiami ust. 3.
§6
Kary umowne
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne za naruszenia zapisów
poszczególnych obowiązków określonych w OPZ w przypadku:
1) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego wskutek okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca w wysokości trzykrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia
umownego, przyjmując następujący sposób obliczenia średniego miesięcznego wynagrodzenia:
cena brutto za 1 dzień przewozu dzieci (z § 3 niniejszej umowy) x 22 dni robocze;
2) spowodowania przerwy w wykonywaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10 % średniego miesięcznego wynagrodzenia umownego,
ustalonego zgodnie z ust. 1 pkt 1 za każdy dzień przerwy;
3) niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku zatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracą
zgodnie z wymogami ustalonymi w § 5, w wysokości 2.000 zł;
4) realizacji przedmiotu umowy z naruszeniem postanowień niniejszej umowy, polegającym w
szczególności na:
a) wydłużeniu trasy, nie wynikającym z przyczyn obiektywnych (takim jak np. roboty
drogowe, kolizja wypadek, działanie siły wyższej,
b) przewożeniu osób nieuprawnionych,
c) opóźnieniem podstawienia pojazdu zastępczego powyżej 1 godziny w przypadku awarii,
mimo zadeklarowania w ofercie krótszego czasu podstawienia pojazdu zastępczego,
d) odmowie udzielenia pomocy w wejściu bądź opuszczeniu pojazdu dziecku, które takiej
pomocy wymaga,
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e) odmowie w udzieleniu pomocy we wniesieniu i wyniesieniu dziecka do i z pojazdu w
przypadku, gdy dziecko takiej pomocy wymaga,
f) przewożenia dzieci pojazdem nie wyposażonym w pasy bezpieczeństwa oraz nie
zapewniającym wszystkim uprawnionym miejsc siedzących,
g) realizacji przedmiotu umowy z naruszeniem zapisów § 4 ust. 14 pkt 4-9,
h) realizacji przedmiotu umowy pojazdem innym niż wskazanym w § 4 ust. 6 oraz przy udziale
innych osób niż wskazanych w § 4 ust. 7 i 8,w wysokości 20% średniego miesięcznego
wynagrodzenia umownego, ustalonego zgodnie z ust. 1 pkt 1 za każdy przypadek
naruszenia.
2. Zamawiający w każdym przypadku nałożenia kary umownej powiadomi Wykonawcę pisemnie oraz
wystawi notą korygującą i potrąci karę z bieżącej faktury.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość kar umownych oraz w innych przypadkach niż określone w ust. 1
naruszających postanawiania mniejszej umowy wraz załącznikami.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do łączenia kar umownych, z tym, że łączna wysokość kar nie
może przekroczyć 25% kwoty brutto łącznej wartości przedmiotu umowy za cały okres jej realizacji
wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrudnienia przewoźnika zastępczego na koszt Wykonawcy w
przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zamówienia.
§7
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z Wykonawcą przez cały okres
trwania umowy w przypadku:
1) nieprzystąpienia przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy;
2) nienależytego wykonywania przedmiotu umowy, przez co należy rozumieć podjęcie
jakiejkolwiek czynności niezgodnej z postanowieniami przedmiotu umowy. Wykonawca
zostanie wezwany do usunięcia stwierdzonych naruszeń we wskazanym przez Zamawiającego
terminie. W sytuacji niepodjęcia przez Wykonawcę działań naprawczych Zamawiający ma
prawo do odstąpienia od umowy;
3) nieuzasadnionego przerwania realizacji umowy przez Wykonawcę, przez co należy rozumieć
brak realizacji postanowień przedmiotu umowy przez Wykonawcę w okresie dłuższym niż
3 dni roboczych i niepodjęcia realizacji przedmiotu umowy pomimo wezwania przez
Zamawiającego;
4) utraty przez Wykonawcę prawa do świadczenia usługi objętej umową przez co rozumie się m.in.
brak aktualnych decyzji, zezwoleń czy wpisów wymaganych prawem do wykonywania
przedmiotu umowy;
5) rażącego naruszenia postanowień Umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
skutkującego koniecznością rozwiązania ww. umowy;
6) niepodpisania Umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w terminie do 10 dnia
roboczego od zawarcia niniejszej umowy;
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7) dokonania zajęcia lub obciążenia majątku Wykonawcy uniemożliwiającego wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego postanowieniami;
8) gdy w danym miesiącu kalendarzowym doszło do 3 naruszeń postanowień umowy
skutkujących naliczeniem kar umownych;
9) gdy na skutek zmiany przepisów prawa w stosunku do obowiązujących w dacie zawarcia
niniejszej umowy, wykonanie umowy naruszyłoby obowiązujące przepisy prawa. Takie
działanie nie rodzi uprawnienia do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego;
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 20 dni roboczych liczonych od dnia stwierdzenia
naruszenia, zdarzenia lub okoliczności, wymienionych w ust. 1 uzasadniających odstąpienie od
umowy.
3. W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części umowy.

§8
Zmiana umowy
1. Strony umowy dopuszczają zmianę istotnych postanowień niniejszej umowy zgodnie z wymogami
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w przypadkach, o których mowa w ust. 2. Zmiany
wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy niniejszej
umowy w przypadku wprowadzenia zmian w:
1) stawce podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
3. W przypadku wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 1 wynagrodzenie należne
Wykonawcy zgodnie z umową zostanie podwyższone lub obniżone:
1) na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy
powinien zostać złożony w siedzibie Zamawiającego. We wniosku Wykonawca powinien
zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które powinno zawierać m.in. dokładne wyliczenie
wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku ze zmianą stawki podatku oraz wyjaśnienie
w jakim zakresie zmiana tego podatku wpłynęła na koszty wykonania Zamówienia przez
Wykonawcę. Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości udowodnić, że zmiana
wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w odniesieniu do towaru lub usługi związanej z realizacją
przedmiotu zamówienia. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę. Wynagrodzenie
zostanie podwyższone przez Zamawiającego o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian,
w zakresie, w jakim uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania Zamówienia przez
Wykonawcę. Ewentualna zmiana wynagrodzenia w formie aneksu będzie obowiązywać od dnia
złożenia przez Wykonawcę kompletnego wniosku, o którym mowa powyżej, jednak nie
wcześniej niż od dnia wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa w ust. 2 pkt 1,
z zastrzeżeniem ust. 6;
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2) na pisemne wezwanie Wykonawcy przez Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia.
Na pisemny wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie do
10 dni roboczych od przekazania wniosku kalkulację kosztów obrazującą wpływ zmiany stawek
podatku na koszt wykonania zamówienia. Ewentualna zmiana wynagrodzenia w formie aneksu
następuje od miesiąca rozliczeniowego, następującego po miesiącu, w którym weszły w życie
zmiany przepisów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 5.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień niniejszej umowy w przypadku:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
konieczność dokonania zmian prawa miejscowego obowiązującego na terenie Miasta Cieszyn
określonego przez uchwały Rady Miejskiej Cieszyna, wpływające na zakres realizowanej
umowy;
2) usunięcia rozbieżności i niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w niniejszej
umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści niniejszej umowy
będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapasów w celu
jej jednoznacznej interpretacji;
§9
Porozumiewanie się Stron
1. Strony zobowiązują się do współpracy przy realizacji przedmiotu umowy.
2. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające z realizacji
przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej lub elektronicznej.
3. We wszystkich dokumentach strony powoływać się będą na tytuł umowy i jej numer.
4. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:
Korespondencja kierowana do Zamawiającego:
Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie
Adres: ul. Ratuszowa 1, 43-400 Cieszyn
Telefon: 33 4794 331, 33 4794 336
e-mail: cuw@um.cieszyn.pl
Korespondencja kierowana do Wykonawcy:
Nazwa firmy: ………………………………………………...
Adres: ………………………………………………………..
Telefon: ……………………………………………………….
e-mail: ……………………………………………………..
5. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem umowy będzie sprawować:
1) ze strony Zamawiającego: Arkadiusz Gabryś – inspektor Centrum Usług Wspólnych w
Cieszynie,
2) ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………………………...
6. Zamawiający zastrzega prawo kontroli, o której mowa w § 4 ust. 15 niniejszej umowy przez osoby
upoważnione przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie
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7. Zmiana danych wskazanych w ust. 4-5, nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie
niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§ 10
Rozstrzyganie sporów
Sprawy sporne, mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze
względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 11
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. Prawo przewozowe, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i prawa
miejscowego.
2. Wykonawca nie może dokonywać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na
osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez
takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień niniejszej umowy.
Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Strony ustalają, że powyższy zakaz zmiany wierzyciela
wierzytelności Wykonawcy bez pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiającego dotyczy również
wszelkich innych niż cesja czynności prawnych Wykonawcy, których rezultatem może być wejście
osoby trzeciej w prawa wierzyciela lub przejęcie przez osobę trzecią praw wierzyciela (np.
w rezultacie poręczenia, zastawu). Zmiana wierzyciela w rezultacie takich czynności nie będzie
skuteczna wobec Zamawiającego w zakresie, w jakim nie wyraził na nią pisemnej, uprzedniej zgody.
3. Wszelkie zmiany do umowy wymagać będą formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

§ 12
Wykaz załączników stanowiących integralną część przedmiotu umowy:
1. Załącznik nr 1 – Specyfikacja warunków zamówienia;
2. Załącznik Nr 2 - Oferta przetargowa;
3. Załącznik Nr 3 – Kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów, o których mowa w § 4 ust.
6;
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4. Załącznik Nr 4 - Kserokopie polis ubezpieczeniowych OC pojazdów; o których mowa w § 4
ust. 6;
5. Załącznik Nr 5 - Kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane uprawnienia do
kierowania pojazdami;
6. Załącznik Nr 6 – Harmonogram;
7. Załącznik nr 7 – Wykaz pracowników, o których mowa w § 5 ust. 2;
8. Załącznik nr 8 - Potwierdzenie wykonania usługi;
* właściwe do wyboru

……………………………………..
Zamawiający

………………………………
Wykonawca
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