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 Gmina Murowana Goślina 
 

 

 
Załącznik nr 2 do SIWZ – PROJEKT UMOWY 

 

UMOWA NR  272…………..2019  

zawarta w Murowanej Goślinie, dnia ……………………… 2019 roku, 

w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1986 ze zm.) pomiędzy:  

Gminą Murowana Goślina  

z siedzibą w Murowanej Goślinie 62-095, przy pl. Powstańców Wielkopolskich 9,  
NIP 777-31-59-427, Regon 631258595, 
reprezentowaną przy niniejszej czynności przez: 
Dariusza Urbańskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina,   

zwaną dalej „Zamawiającym”,  
i 
………………………………………………………………………………..… (nazwa Wykonawcy)  
z siedzibą w ……………… (siedziba/adres Wykonawcy), …………………………………… 
Regon: …..… , NIP: …..…, 
reprezentowanym/reprezentowaną przez: 

1. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy), 
2. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy), 

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”, 

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”, 

o następującej treści: 

§ 1 Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych 
zamieszkałych na terenie gminy Murowana Goślina do specjalistycznych placówek oświatowych na trasie dom – 
szkoła - dom wraz z zapewnieniem tym dzieciom opieki  w czasie dowozu. Przewóz dokonywany będzie do 
specjalistycznych placówek oświatowych zgodnie z kalendarzem roku szkolnego na trasie: 
……………………………………………………………………………………………….…………………………… 
do następujących placówek oświatowych: 

……………………………………………………………………………………………….…………………………… 
……………………………………………………………………………………………….…………………………… 
Łączna długość trasy o której mowa w ust. 1 wynosi …………….. km dziennie.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy jest określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zapewnia najwyższy poziom usług, sprawność techniczną pojazdu, a także odpowiednie kwalifikacje 
kierowców i opiekunów.  

4. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się od dnia 1 września 2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.  
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§ 2 Postanowienia o współpracy  

1. Strony umowy zobowiązują się do pełnej współpracy w ramach realizowanego zamówienia, opartej na zasadach 
etyki i rzetelności zawodowej.  

2. Wykonawca oświadcza, że w zakresie realizacji umowy posiada należytą wiedzę oraz odpowiednie środki i 
potencjał kadrowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte umową z należytą starannością, zgodnie ze swoją najlepszą 
wiedzą i doświadczeniem oraz przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa.  

4. Strony zobowiązane są informować się wzajemnie o wszelkich okolicznościach mogących mieć istotny wpływ na 
możliwość i dopuszczalność realizowania niniejszej umowy.  

5. Oświadczenia Stron dla ich ważności wymagają formy pisemnej.  

6. Zamawiający wskazuje pracownika – Andrzeja Kobylackiego ( 61-8923 691  784 571 269) kontakt e-mail: 
a.kobylacki@murowana-goslina.pl do nadzoru nad realizacją  niniejszej  umowy. 

§ 3 Wynagrodzenia Wykonawcy   

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wysokości ……..……….. zł netto + 8% 
podatku od towarów i usług – VAT. 

2. Należność za wykonanie usługi obliczona zostanie jako iloczyn stawki brutto za jeden kilometr i ilości wykonanych 
w danym miesiącu kilometrów.   

3. Strony zgodnie postanawiają, że przewidywane wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przedmiotowej umowy, 
ustalone w oparciu o szacunkową ilość kilometrów w ciągu nauki szkolnej w okresie 1 września 2019 roku do 
dnia 31 grudnia  2020 roku, wyniesie kwotę netto ………………………… zł, co stanowi wraz z należnym 
podatkiem VAT w wysokości 8% kwotę brutto ……………………………… zł. Wynagrodzenie Wykonawcy ma 
charakter orientacyjny (szacunkowy) i określenie jego kwoty nie będzie stanowić podstaw rozliczeń.  

4. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w formie pisemnego 
aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:  

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,  

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę,  

3) zmiany maksymalnej kwoty brutto wynikającej z organizacji roku szkolnego, w tym: 

− zmieniającej się liczby przewożonych uczniów, 

− zmieniającej się liczby przejechanych km, 

− zmiany liczby placówek oświatowych. 

4) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, na zasadach i w sposób określony w ust. 5 - 15, 
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w 
ust. 4 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami 
ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz 
wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i 
usług.  

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość 
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.  

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 4 pkt 2 lub 3, będzie 
obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana 
wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio 
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad 
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podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  

8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę 
odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników 
świadczących Usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z 
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota 
odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 
Pracowników świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w 
jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.  

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę 
odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom 
świadczącym Usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 
wynagrodzenia Pracowników Świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 
zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.  

10. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 4, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem 
o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w 
szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec 
zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy 
uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.   

11. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on 
zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ 
na koszty wykonania Umowy, w szczególności:  

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi, 
wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 
przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o 
której mowa w ust. 4 pkt 2, lub   

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących  

Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), 
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części 
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3.  

12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony 
do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, 
dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w 
tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń.  

13. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 10, Strona, która otrzymała 
wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą 
wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z 
uzasadnieniem.  

14. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu 
wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 10. 

15. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie 
zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

16. Maksymalna nominalna wartość brutto umowy wynosi ……………………. zł, w tym: 

-  2019 …………………….. zł brutto 

-  2020 …………………….. zł brutto 
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17. Źródło finansowania podmiotu niniejszej umowy wg klasyfikacji budżetowej 801/80113/4300, w tym: 

−  w roku 2019 – na podstawie budżetu na 2019 rok  

−  w latach 2020 – 2020 - na podstawie limitu zobowiązań zawartego w Uchwale Nr ………………………… 
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia ……………………………….  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2019 – 2036.  

 § 4 Warunki płatności  

1. Strony postanawiają, że rozliczenie zostanie dokonane miesięcznie na podstawie wystawionych przez 
Wykonawcę faktur.  

2. Zapłata faktury nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni 
od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

Na fakturze będą podane następujące dane Zamawiającego: 

Gmina Murowana Goślina  

plac Powstańców Wielkopolskich   
62-095 Murowana Goślina  
NIP 777-31-59-427  

3. Za datę płatności strony przyjmują datę na poleceniu przelewu Zamawiającego.  

4. Zamawiający upoważnia niniejszym Wykonawcę do wystawienia faktur bez podpisu odbiorcy.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur w terminach określonych przepisami prawa.  

 § 5 Warunki wykonania usługi  

1. Przewóz dzieci odbywać się będzie pojazdami Wykonawcy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nieprzerwanego codziennego (w dni nauki szkolnej) dowozu dzieci 
na trasach określonych w §1 ust. 1 środkami transportu sprawnymi technicznie, oznaczonymi zgodnie z 
przepisami prawa. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia dowozu uczniów przedstawiając stosowną listę. 

4. W przypadku niemożności świadczenia usługi z uwagi na zdarzenia o obiektywnym charakterze Wykonawca 
zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego oraz podstawienia pojazdu 
zastępczego. Przez uzasadnione przypadki strony rozumieją np. awarię techniczną pojazdu.  

5. W przypadku zmiany pojazdu w trakcie trwania umowy, nowy pojazd musi spełniać wymogi takie same jak pojazd 
zastępowany. Fakt zamiany oraz stosowne dokumenty należy przedstawić Zamawiającemu.  

6. Pojazdy niezbędne do realizacji przedmiotu umowy znajdują się w dyspozycji Wykonawcy i objęte są licencją na 
wykonywanie krajowego przewozu osób.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia czystości i schludności pojazdów.  

8. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających z wypadków lub 
wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu 
kopię zawartej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności. Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 
ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności w przypadku jego wygaśnięcia w czasie trwania umowy 
i do przedłożenia Zamawiającemu kopii polisy.  

9. Wykonawca podejmuje środki zabezpieczające zbiór danych w świetle ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 roku 
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 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.  

§ 6 Zatrudnienie pracowników  

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:  
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- kierowcy realizującego dowóz uczniów z domu do placówki oświatowej i z powrotem,  

- opiekuna realizującego opiekę nad uczniami w trakcie dowozu, pomoc podczas wsiadania i wysiadania z 
pojazdu, bezpieczne przekazanie ucznia pod opiekę szkoły lub rodzica.  

2. 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 punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:   

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 
oceny,  

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,  
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 
wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w 
punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie Umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 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 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 
Umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 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 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). 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, 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub Podwykonawcę 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 
okres rozliczeniowy, 

4) 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 ustawy z dnia  
29 sierpnia 1997 r . o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty 
przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 7. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym 
przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.   

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  
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§ 7 Kary umowne  

1. Strony zastrzegają sobie prawo naliczenia kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy.  

2. Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w następujących okolicznościach:  

a) za każdy niezrealizowany kurs bez uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym, do 1000 zł,  

b) za opóźnienie w zrealizowaniu kursu w wysokości 100,00 zł za każdą godzinę opóźnienia,  

c) za wykonanie umowy na warunkach odbiegających od określonych w umowie  w wysokości 500,00 zł za 
każde stwierdzone nienależyte wykonanie umowy.  

d) w przypadku niedotrzymania kryterium roku produkcji pojazdu w pojazdach zmienianych w trakcie trwania 
umowy,  w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie do czasu uzyskania przez pojazd tego kryterium.  

e) z tytułu niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 
6 ust. 1 czynności w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osób na umowę 
o pracę.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% kwoty brutto podanej w § 3 ust 3 niezrealizowanej części 
umowy.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 
Wykonawca naliczy karę umowną w wysokości 10% kwoty brutto podanej w § 3 ust 3 niezrealizowanej części 
umowy.  

5. Zamawiający może potrącić należną mu karę umowną z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy 
względem Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.   

6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

 § 8 Postanowienia końcowe  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz kodeksu cywilnego.  

2. Strony umowy wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie bez 
pisemnej zgody Zamawiającego.  

3. O ile postanowienia umowy nie przewidują inaczej, wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem umowy, w 
tym oświadczenia i zawiadomienia składane przez Strony w związku z umową powinny być przekazywane pocztą 
kurierską lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Strony dopuszczają możliwość 
przekazywania sobie wszelkiej korespondencji za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, jednakże 
powołanie się przez którąkolwiek ze Stron na fakt doręczenia pisma drugiej Stronie będzie skuteczne pod 
warunkiem otrzymania podpisanego zwrotnego poświadczenia odbioru.  

4. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić pisemnie, za zgodą Stron i w sytuacji określonej 
w art. 144 Prawa zamówień publicznych. Zmiany, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, mogą dotyczyć:  

1) ustawowej zmianą stawki podatku od towarów i usług, 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie części zakresu 
Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia (zmniejszenie 
wynagrodzenia), 



7  

5) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonany przedmiot Umowy w związku z ograniczeniem zakresu prac 
przez Zamawiającego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane 
prace; 

6) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie 
realizacji zamówienia,  

7) konieczności wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego,  

8) możliwych odstępstw od podanego harmonogramu przewozów uzależnionych od zmiany planów lekcji, liczby 
dzieci, likwidacji szkół, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowywania dni wolnych, zmiany trasy itp. , 

9) niewykorzystania maksymalnej nominalnej kwoty brutto przeznaczonej na realizacje zadania, 

10) wystąpienia utrudnień w ruchu z powodu robót drogowych, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy,  

11) wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie 
usługi zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,  

12) wystąpienia nieoczekiwanych trudności technicznych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy,  

13) wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do których 
Wykonawca był zobowiązany,  

14) zmiany nazwy lub adresu Stron umowy, zmian organizacyjno–prawnych działania Stron umowy, 
przekształcenia lub połączenia firmy Wykonawcy, przekształcenia, zmiany lokalizacji, połączenia, likwidacji 
lub wyodrębnienia, 

15) zmiany osób za pomocą których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, 

16) nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych.  

5. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny 
wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty 
postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub 
niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę.  

6. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego 
w umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę 
przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od dnia 
następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę 
niepodjęcia.  

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jednym dla Wykonawcy, jednym dla 
Zamawiającego.   

8. Adresy do doręczeń:  

 

 

Zamawiającego:  Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina,  

plac Powstańców Wielkopolskich 9,   62-095 Murowana Goślina  

Wykonawcy:  …………………………………………………………………………………………  

  

WYKONAWCA              ZAMAWIAJĄCY 


