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Załącznik nr 6 wzór umowy 

 

UMOWA NR: ..................... 

zawarta w dniu .................................. w Lelowie pomiędzy:  

Gminą Lelów z  siedzibą  w Lelowie przy ulicy Szczekocińskiej 18, 42-235 Lelów  

NIP 9492172992, reprezentowaną przez:  

1. Wójta Gminy –Krzysztofa Molendę  

2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Wiesławy Lipowicz zwaną dalej Zamawiającym  

a 

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

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

zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści. 

 

§1. 

1. Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług związanych z realizacją zadania pn.: „Przywóz  

i odwóz uczniów do szkół podstawowych, przedszkola i Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego  

w Bogumiłku z terenu Gminy Lelów w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023”. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przewozu własnymi autobusami dzieci z miejsca zamieszkania do przedszkola, 

szkół oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Bogumiłku i z powrotem na terenie Gminy Lelów  

w dni nauki szkolnej.  

4. Wykonawca oświadcza, że wykona zamówienie siłami własnymi/przy udziale podwykonawców1. 

5.Wykonawca oświadcza, że posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie 

przewozu osób, wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym. 

§ 2. 

Termin wykonywania zamówienia: 20 miesięcy, licząc od  września 2021 do 30 czerwca 2023 włącznie  

(z wyłączeniem okresu wakacji szkolnych, ferii zimowych i dni wolnych od nauki). 

§ 3. 

 
1. Strony uzgodnią trasy i godziny przewozów przy założeniu, że uczniowie zostaną dowiezieni do szkół od godz. 
6:50 do godz. 7:50 z przystanków określonych w załączniku nr 1 do umowy.  

2. Wykonawca zapewni dwukrotny2 odwóz uczniów po zakończeniu zajęć lekcyjnych w każdej z placówek. Godziny 
odwozu zostaną ustalone w porozumieniu z Zamawiającym.  

3. Wszelkie zmiany rozkładu przewozów dotyczące trasy lub godzin kursowania muszą być uzgadniane co najmniej 
na 3 dni przed terminem ich wprowadzenia.  

4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu imienne bilety miesięczne dla każdego ucznia w terminie do 26 dnia 
miesiąca poprzedzającego wykonanie usługi.  

5. Dane osobowe niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający powierzy Wykonawcy 
w drodze odrębnej umowy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

                                                           
1 Zgodnie z ofertą Wykonawcy 
2 Dwa kursy o różnych godzinach 
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7. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania niżej wymienionych wymagań dotyczących 
autobusów:  

1) liczba miejsc siedzących adekwatna do ilości przewożonych uczniów na danej trasie;  
2) pojazdy powinny być sprawne technicznie przez cały okres wykonywania umowy i gwarantować maksimum 
bezpieczeństwa przewożonych uczniów; 
3) sprawny system ogrzewania wnętrza;  
4) pojazdy winne być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;  
5) pojazdy powinny być ubezpieczone w zakresie OC i NNW przez cały okres wykonywania umowy.  
 

8. W przypadku stwierdzenia sytuacji nadzwyczajnej, na którą Wykonawca i Zamawiający nie mają wpływu,  
a która skutkuje niemożnością realizacji zamówienia w części lub całości Wykonawca zobowiązuje się pozostawać 
w gotowości do świadczenia usług. Poprzez pozostanie w gotowości rozumie się utrzymanie sprawnych pojazdów, 
spełniających wszelkie normy bezpieczeństwa oraz higieny, zatrudnienie pracowników, którzy mają wymagane 
uprawnienia do przewozu osób w liczbie potrzebnej do realizacji zamówienia, tak aby w momencie ustania sytuacji 
nadzwyczajnej możliwe było natychmiastowe i zgodne z umową świadczenie usług przez Wykonawcę.  
 

§ 4 
1. Strony ustalają trasy przejazdu, przewidywaną liczbę uczniów na poszczególnych trasach, cenę jednostkową 
brutto oraz wartość brutto za usługi przywozu i odwozu uczniów szkół podstawowych, przedszkola i Specjalnego 
Ośrodka Szkolno Wychowawczego z terenu Gminy Lelów w roku szkolnym 2021/2022:  
 

Lp. 
Trasa przewozu uczniów z 
poszczególnych miejscowości do 
danej  szkoły 

Szacowana 
liczba 

uczniów  

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Wartość 
brutto 

1. 
Zespół Szkolno Przedszkolny w 
Lelowie 199 

  

1.1. Biała Wielka   26   

1.2. Gródek 5   

1.3. Nakło  20   

1.4. Turzyn 26   

1.5. Drochlin  29   

1.6. Celiny  1   

1.7. Staromieście  26   

1.8. Lelów -Zbyczyce  18   

1.9. Mełchów  5   

1.10. Lgota Błotna  2   

1.11. Konstantynów  3   

1.12. Lgota Gawronna 3   

1.13. Ślęzany  16   

1.16. Podlesie 3   

1.17. Skrajniwa 2   

1.18.  Dąbrowno 9    

1.19. Sokole Pole  3   

1.20. Bonowice 2   

2. Szkoła Podstawowa w Podlesiu 20   

2.1. Podlesie Pustkowie  0   

2.2. Skrajniwa  5   

2.3. Konstantynów    2   

2.4. Drochlin Ostrów   1   

2.5. Celiny  9   

 2.6.  Sokole Pole 3   

3. Szkoła Podstawowa w Ślęzanach 26   

3.1. Ślęzany  17   
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3.2. Staromieście 4   

3.3. Lgota Gawronna 3   

3.4. Lgota Błotna  2   

4.  
Specjalny Ośrodek Szkolno 
Wychowawczy w Bogumiłku 3 

  

4.1. Lelów  1   

4.2. Drochlin  1   

4.3. Lgota Błotna 1   

       

  Ogółem  
248 

uczniów  
  

 
2. Miesięczny koszt wykonania usługi w roku szkolnym 2021/2022 wynosi ………………. zł brutto 
(słownie:………………………………………………………………………………………...… zł).  

 
3. Strony ustalają trasy przejazdu, przewidywaną liczbę uczniów na poszczególnych trasach, cenę jednostkową 

brutto oraz wartość brutto za usługi przywozu i odwozu uczniów szkół podstawowych,  przedszkola i Specjalnego 
Ośrodka Szkolno Wychowawczego z terenu Gminy Lelów w roku szkolnym 2022/2023:  

 

Lp. 
Trasa przewozu uczniów z 
poszczególnych miejscowości do 
danej  szkoły 

Szacowana 
liczba 

uczniów  

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Wartość 
brutto 

1. 
Zespół Szkolno Przedszkolny w 
Lelowie 168 

  

1.1. Biała Wielka   24   

1.2. Gródek 4   

1.3. Nakło  20   

1.4. Turzyn 20   

1.5. Drochlin  24   

1.6. Staromieście  24   

1.7. Lelów -Zbyczyce  14   

1.8. Mełchów  4   

1.9. Lgota Błotna  2   

1.10. Konstantynów  3   

1.11. Lgota Gawronna 2   

1.12. Ślęzany  13   

1.13. Podlesie 3   

1.16. Skrajniwa 2   

1.17.  Dąbrowno 7    

1.18. Sokole Pole  3   

2. Szkoła Podstawowa w Podlesiu 15   

2.1. Podlesie Pustkowie  0   

2.2. Skrajniwa  3   

2.3. Konstantynów    1   

2.4. Drochlin Ostrów   1   

2.5. Celiny  8   

 2.6.  Sokole Pole 2   

3. Szkoła Podstawowa w Ślęzanach 24   

3.1. Ślęzany  17   

3.2. Staromieście 1   
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3.3. Lgota Gawronna 2   

3.4. Lgota Błotna  4   

4.  
Specjalny Ośrodek Szkolno 
Wychowawczy w Bogumiłku 3  

 

4.1. Lelów  1   

4.2. Drochlin  1   

4.3. Lgota Błotna 1   

       

  Ogółem uczniów dowożonych 210   

 

4. Miesięczny koszt wykonania usługi w roku szkolnym 2022/2023 wynosi ………………. zł brutto 
(słownie:……………………………………………………………………………………… ...… zł). 

 

5. Całkowita wartość umowy w okresie realizacji zamówienia wynosi: ………………zł brutto (słownie: 
………………………………………………………………………………………….…..zł), w tym …………..zł netto plus 
należny podatek VAT.  

6. Miesięczny koszt dowozu uczniów obliczony będzie, jako suma cen biletów miesięcznych uczniów na 
poszczególnych trasach w danym miesiącu.  

7. W przypadku przedłożenia Wykonawcy przez Zamawiającego informacji o zwiększeniu lub zmniejszeniu liczby 
przewożonych uczniów, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktyczną liczbę przewożonych 
uczniów. Nie wymaga aneksu do niniejszej umowy zmniejszenie ilości przewożonych dzieci skutkujące 
zmniejszeniem wysokości miesięcznego wynagrodzenia, a także zwiększenie ilości przewożonych uczniów 
skutkujące zmianą do 1% wysokości miesięcznego wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy.  

8. Cena biletu dla ucznia, który został zgłoszony w trakcie realizacji umowy stanowi cenę określoną w ofercie 
Wykonawcy stosowną dla trasy, na której będzie uczeń przewożony.  

9. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest przedłożenie Zamawiającemu faktury, potwierdzającej świadczenie 
usługi w miesiącu, za który wystawiona została faktura.  

10. Wynagrodzenie obejmuje całość regulowanych umową świadczeń ze strony Wykonawcy.  

11. Zapłata następować będzie miesięcznie przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 30 
dni od daty otrzymania faktury.  

12. W przypadku, gdy działalność szkół/przedszkoli będzie zawieszona czasowo lub szkoły/przedszkola nie będą 
prowadziły albo zaprzestaną czasowo prowadzenia działalności stacjonarnej (uczniowie nie będą mieli możliwości 
przebywania w szkołach przez cały miesiąc kalendarzowy), Wykonawcy przysługuje/nie przysługuje3 
wynagrodzenie za pozostawanie w gotowości w wysokości ……%4 wynagrodzenia wartości miesięcznego 
wynikającego z niniejszej umowy, które Wykonawca otrzymywałby w związku z prawidłową i faktyczną realizacją 
umowy. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia za pozostawanie w gotowości jest złożenie przez Wykonawcę wniosku 
o zastosowanie wynagrodzenia za pozostawanie w gotowości i załączenie:  

a) zestawienia potwierdzającego wysokość poniesionych kosztów stałych niezależnych od świadczenia usługi,  
b) oświadczenia Wykonawcy o pozostawaniu w gotowości ze wskazaniem utrzymywania sprawnych pojazdów 

oraz zatrudniania na podstawie umowy o pracę pracowników w ilości niezbędnej do realizacji umowy. 
13. Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla Wykonawcy z tytułu 
realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:  

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody 
podzielonej płatności w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.  

2) Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze:  
a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa 

powyżej,  
b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 

r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. 
14. W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 13 pkt. 2, 
opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości 
realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź 
dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od 
Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej 
płatności.  
15. Zamawiający dopuszcza fakturowanie:  

                                                           
3 Niewłaściwe wykreślić zgodnie z ofertą Wykonawcy 
4 Zgodnie z ofertą Wykonawcy 
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w formie tradycyjnej tj. papierowej składanej w sekretariacie Urzędu Gminy Lelów z siedzibą  
w Lelowie przy ul. Szczekocińskiej 18, 42-235 Lelów;  
w formie elektronicznej przesyłanych pocztą elektroniczną e-mail na adres: wojt@lelow.pl;  
Fakturę należy wystawić na: Gmina Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów NIP: 9492172992 
16. Zgodnie z przepisem art. 433 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wskazuje,  
iż niezależnie od zakresu ograniczenia zamówienia przez Zamawiającego, poprzez rezygnację  
z wykonania usług, Wykonawcy przysługuje minimalne wynagrodzenie w kwocie ………… zł. brutto, w tym kwota 
netto …………. zł. plus podatek VAT. Wskazany wyżej zapis o minimalnym wynagrodzeniu Wykonawcy, nie 
wyłącza oraz nie ogranicza prawa Zamawiającego do naliczania Wykonawcy ewentualnych kar umownych zgodnie 
z zapisami niniejszej umowy. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy ewentualne kary umowne nawet  
w przypadku, gdyby prowadziło to do obniżenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia, poniżej kwoty 
wynagrodzenia minimalnego wskazanego zgodnie z art. 433 pkt 4 ustawy 
 

§ 5 
1. Zgodnie art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które w trakcie realizacji przedmiotowej umowy wykonywać 
będą czynności polegające na kierowaniu autobusami.  

2. W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie części przedmiotu zamówienia, 
wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w umowie o podwykonawstwo zapisy, o których mowa w ust. 1.  

3. Zamawiający – w ramach kontroli wykonywania obowiązku zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SWZ czynności w zakresie realizacji zamówienia 
może zobowiązać Wykonawcę do złożenia w terminie nie krótszym niż 7 dni dokumentów potwierdzających 
zatrudnianie na podstawie umowy o pracę zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.  

4. Zamawiający jest uprawniony do żądania w szczególności:  
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,  
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,  
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  
4) innych dokumentów.  

5. Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy oraz 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.  

§ 6 
 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec zamawiającego za dowożone dzieci i osoby trzecie oraz za szkody, 
będące następstwem wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku, gdy wobec zamawiającego skierowane 
zostaną jakiekolwiek roszczenia powstałe w związku z realizowanymi przez wykonawcę usługami  
w ramach przedmiotu umowy, wykonawca przejmie wszelką odpowiedzialność z tego tytułu i we własnym zakresie 
zaspokoi te roszczenia.  

2. W przypadku, gdy na mocy obowiązujących przepisów prawa albo orzeczenia sądu lub innego organu 
orzekającego, zamawiający byłby zobowiązany do zaspokojenia roszczeń powstałych w związku z przedmiotem 
zamówienia realizowanym przez wykonawcę, wykonawca niezwłocznie pokryje w pełni takie szkody lub zwróci 
zamawiającemu wszelkie wypłacone przez niego kwoty.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej w związku z prowadzoną działalnością na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000 zł (dwieście 
tysięcy złotych) oraz dodatkowo ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę nie mniejszą 
niż 10 000 zł na każde zdarzenie, obejmujące szkody w postaci szkód osobowych i rzeczowych w postaci straty 
rzeczywistej jak i utraconych korzyści.  

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu w terminie do dnia 1 września każdego roku trwania 
umowy dokumenty ubezpieczenia (kopie polis ubezpieczeniowych) potwierdzające, że wymagane ubezpieczenia 
zostały zawarte i są obowiązujące wraz z dowodami opłacenia składki.  

5. Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy.  

6. W przypadku zwłoki wykonawcy w realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 4, zamawiający jest uprawniony 
do naliczenia kary umownej w wysokości określonej odpowiednio w § 9 ust. 2 pkt 3 lub odstąpienia od umowy z 
przyczyn zależnych od wykonawcy.  
 
 
 
 
 

mailto:wojt@lelow.pl
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§ 7 
1. Wykonawca zapewni zastępczy autobus w przypadku awarii autobusu dowożącego uczniów w czasie nie 
dłuższym niż ……….. minut5 od chwili uzyskania przez Wykonawcę informacji o awarii.  

 

2. W przypadku braku zabezpieczenia pojazdu zastępczego Zamawiający wynajmie pojazd we własnym zakresie, 
a kosztami wynajmu obciąży Wykonawcę.  

3. W sytuacji, gdy Wykonawca nie zapewni pojazdu zastępczego, Zamawiający niezależnie od postanowień ust. 2, 
naliczy karę umowną, o której mowa w § 9 ust. 2 pkt 3.  
 

§ 8 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym)  
w następujących sytuacjach:  

1) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania nie nastąpiła 
poprawa w wykonywaniu tych obowiązków,  

2) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym,  

3) Wykonawca utraci uprawnienia do prowadzenia działalności jako przewoźnik w rozumieniu ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o transporcie drogowym, 

     4) Wykonawca nie rozpoczął realizacji usługi w terminie bez uzasadnionych przyczyn.  

2. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

3. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o utracie uprawnień przez przewoźnika oraz w terminie 30 dni od daty, w której Wykonawca 
winien rozpocząć realizację usługi, 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający nie wywiązuje się  
z obowiązku terminowej zapłaty faktur, mimo pisemnego wezwania oraz wyznaczenia Zamawiającemu 
dodatkowego 1 miesięcznego terminu do zapłaty faktury.  

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia  
i powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu uważa się za nadane w terminie, jeżeli przed jego 
upływem zostało nadane przesyłką poleconą na adres drugiej strony umowy. 
 

§ 9 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za szkody związane z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem niniejszej umowy będą kary umowne.  

2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:  
 

1) Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy za każdorazowe spóźnienie przywozu i odwozu uczniów  
o więcej niż 15 minut z winy Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,2% wartości miesięcznego 
wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy;  
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w podstawieniu pojazdu zastępczego, 
każdorazowo 5 % wartości miesięcznego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy;  
3) Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy za nieprzedłożenie lub zwłokę w przedłożeniu przez 
Wykonawcę dokumentów ubezpieczenia, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4, zapłaty kary umownej w wysokości 
25% miesięcznego wynagrodzenia netto wynikającego z realizacji niniejszej umowy;  
4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez 
Wykonawcę – w wysokości 20% wynagrodzenia netto wynikającego z realizacji niniejszej umowy, określonego  
w § 4 ust. 5;  
5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

- w wysokości 1% wartości miesięcznego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy z tytułu braku zapłaty 
należności podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki, lub  

- w wysokości 0,5% wartości miesięcznego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy za nieterminową 
zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której 
mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy wynikającej z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp6., za każdy dzień 
zwłoki.  
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6) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne - za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez 
Zamawiającego - w wysokości 20% wynagrodzenia netto, wynikającego z realizacji niniejszej umowy, 
określonego w § 4 ust. 5.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku, gdy poniesiona 
szkoda przewyższa zapłaconą karę umowną oraz odszkodowania za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, 
gdyby z tego powodu Zamawiający miał ponieść straty.  
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 25% 
łącznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 4 ust. 5 niniejszej umowy.  
 
 
 

§ 10 
Podwykonawstwo 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie/za pomocą podwykonawców726.  

2. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, Wykonawca odpowiada za 
działania i zaniechania podwykonawców (dalszych podwykonawców) jak za własne działania i zaniechania. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność – bez jakichkolwiek ograniczeń, za prace wykonane przez 
podwykonawców (dalszych podwykonawców).  
3. Wartość wynagrodzenia za usługi zlecane na rzecz podwykonawców (dalszych podwykonawców) nie może być 
wyższa od wartości wynagrodzenia dla tego samego zakresu usług wskazanego w umowie.  

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Prawo 
zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.  

5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  
 

§ 11 
1. Dopuszczalne są zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz zmiany dotyczące:  

1) zmian nieistotnych rozumianych w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania  
o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania. 
Takimi zmianami są w szczególności zmiany o charakterze administracyjno-organizacyjnym umowy np. 
zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania 
umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i 
rachunkowych w treści umowy;  

2) świadczenia usługi w związku z wydaniem decyzji przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z 
jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, poleceń wydanych przez 
wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, 
o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych; w ramach przeciwdziałania COVID-19,  

3) wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, które może ulec zmianie nie wcześniej niż w roku szkolnym 
2022/2023 w przypadku zmiany cen paliwa o co najmniej 10% w stosunku do ceny z ostatniego dnia roboczego 
poprzedniego kwartału, przy uwzględnieniu poniższych postanowień:  

- do obliczania zmiany wartości ceny biletów brana będzie cena oleju napędowego ekodiesel podawana 
przez PKN Orlen w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału;  

- zmiana wynagrodzenia z tego tytułu może nastąpić po pisemnym uzasadnieniu wpływu zmiany ceny paliwa 
na koszt wykonania zamówienia;  

- zmiana z tego tytułu możliwa jest nie wcześniej niż raz na kwartał;  
- maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia miesięcznego w przypadku zmiany cen paliwa ustala się na 

poziomie 3%;  
- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyższymi postanowieniami 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w 
zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy. 
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4) wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, które może ulec zmianie w przypadku zwiększenia lub 
zmniejszenia liczby przewożonych uczniów skutkującego zwiększeniem lub zmniejszeniem wynagrodzenia 
Wykonawcy o ponad 1% w stosunku do miesięcznego wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy,  

5) wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, które może ulec zmianie w przypadku zmiany tras przewozu 
określonych w umowie,  

6) wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, które może ulec zmianie w przypadku:  
- zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.  
- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę,  

- w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

- w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych o ile zmiany 
te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; Warunkiem waloryzacji 
wynagrodzenia jest udokumentowanie przez wykonawcę wzrostu kosztu realizacji zamówienia,  
w szczególności przez przedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zaistnienie   

  okoliczności, o których mowa powyżej wraz z uzasadnieniem konieczności dokonania zmiany wynagrodzenia 
i wykazaniem wpływu zmian na koszt wykonania zamówienia.  

7) wartości wynagrodzenia określonego w umowie, które może ulec zmianie w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w taki 

sposób, że realizacja zamówienia na zasadach określonych w umowie, groziłaby nadmierną stratą dla 

Wykonawcy.  

2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest:  
 

a) inicjowanie zmian przez wykonawcę lub zamawiającego,  
b) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy,  
c) forma pisemna pod rygorem nieważności.  
 

3. Dopuszczalna jest zmiana ilości dowożonych dzieci w trakcie obowiązywania umowy. Nie wymaga sporządzania 
aneksu do umowy zmniejszenie ilości dowożonych dzieci oraz zwiększenie ilości przewożonych uczniów 
skutkujące zmianą do 1% wysokości miesięcznego wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy. Rozliczenie 
z tytułu świadczenia usługi nastąpi wg faktycznego wykonania.  

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich wyłącznie za 
zgodą obu stron.  

6. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy kodeksu cywilnego 
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.  

8. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz 
dla Wykonawcy.  
 
                                                                                                       
 
 
 Zamawiający         Wykonawca:  
 
 
 
 
…………………………………                                                                   ……………………………… 
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Załącznik Nr 1 do Umowy  
 

WYKAZ MIEJSC 
WSIADANIA I WYSIADANIA UCZNIÓW DOJEŻDŻAJĄCYCH DO SZKÓŁ W GMINIE LELÓW 

 
 
1. Lelów  

1) Lelów Rynek 
2) Lelów na parkingu przy szkole 

2. Biała Wielka 

1) Biała Wielka - Nowa Wieś 
2) Biała Wielka Remiza OSP 
3) Biała Wielka - Dworska strona 

3. Bogumiłek 
1) Bogumiłek - Szkoła 
2) Bogumiłek -Blok 

4. Zbyczyce 
1) Zbyczyce – Targowisko 
2) Zbyczyce OSP 
3) Zbyczyce Wieś 
4) Zbyczyce Leśna 

5. Nakło 
1) Nakło k. Stacji Paliw 
2) Nakło (przystanek) 

6. Staromieście 
1) Staromieście 
2) Staromieście – Kościół 
3) Staromieście – Borowiec I 
4) Staromieście – Borowiec II 
5) Staromieście – Zabrodzie 
6) Staromieście - Pożernica 
7) Staromieście - Gaiska 
8) Staromieście pod Sokolnikami 

7. Ślęzany 
1) Ślęzany – Brzozowa Góra I 
2) Ślęzany – Brzozowa Góra II 
3) Ślęzany – Rasów 
4) Ślęzany – Szkoła 
5) Ślęzany – Bysów 
6) Ślęzany – Stara Wieś  

8. Dąbrowno 
1) Dąbrowno 1 
2) Dąbrowno 2 

9. Lgota Gawronna 
1) Lgota Gawronna 

10. Lgoczanka 
1)Lgoczanka  

11. Lgota Błotna 
1) Lgota Błotna- Stara Wieś 

12. Turzyn 
1) Turzyn – Doły 
2) Turzyn - Wieś 
3) Turzyn - Góry 
4) Turzyn – Kosmówki 
5) Turzyn – Pniaki 

13. Sokole Pole 
1) Sokole Pole 1 
2) Sokole Pole 2 

14. Konstantynów 
1) Konstantynów 
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15. Skrajniwa 
1) Skrajniwa – Zagóra 
2) Skrajniwa – Wieś  

16. Celiny 
1) Celiny 

17. Podlesie 
1) Podlesie 
2) Podlesie ul. Ostrowska 

18. Drochlin 
1) Drochlin Pod Pogorzel 
2) Drochlin – Wieś+(Bogumiłek) 
3) Drochlin nad Rzeczką 
4) Drochlin - Ostrów 

19. Mełchów 
1) Mełchów 

Posłoda 
1) Posłoda 

 


