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Załącznik nr 1 
 

UMOWA NR ____/2021 (Projekt) 
Zawarta w dniu __.__.2021 roku w Grudziądzu pomiędzy: 
Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Dworcowej 47, 86-300 
Grudziądz, zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000132903, NIP: 8762147088, REGON 871528212, kapitał 
zakładowy 16 903 000,00 zł, posiadającym status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 
ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. 2020, 
poz. 935 ze zm.), 
reprezentowanym przez: Prezesa - Pawła Maniszewskiego 
zwanym dalej Zamawiającym, 
a 
________________________________________________________________________________
____, reprezentowanym przez: 
______________________ 
zwanym dalej Wykonawcą, 
o treści następującej: 
Niniejsza umowa została zawarta zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 
r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.), w zakresie udzielania 
zamówień sektorowych poniżej 428.000 euro. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy 
wymienionej ustawy, jednakże Zamawiający stosuje je odpowiednio przy konstrukcji zapisów 
niniejszej umowy. 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi kierowania autobusami komunikacji miejskiej 

będącymi w dyspozycji MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu. 

2. Szacunkowa łączna liczba godzin w trakcie obowiązywania umowy na ustalonych w załączniku 

do umowy zadaniach przewozowych wynosi _____________ godzin. 

3. O liczbie zatrudnionych kierowców decydować będzie Wykonawca. Zamawiający informuje, że 

obecnie do realizacji zadań przewozowych będących przedmiotem postępowania niezbędne jest 

skierowanie do pracy 15 kierowców. 

4. Zatrudnieni przez Wykonawcę kierowcy muszą posiadać określone przepisami prawa 

kwalifikacje do przewozu osób autobusami komunikacji miejskiej. Kierowcy Ci nie mogą być 

zatrudnieni na stanowisku kierowcy u Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega prawo do zmiany wartości zamówienia o +/- 20% od liczby szacowanych 

godzin pracy kierowców, w szczególności w przypadku dokonania w trakcie trwania umowy 

zmiany rozkładu jazdy przez Organizatora przewozów: gminę-miasto Grudziądz, lub 

konieczności skierowania kierowców do wykonywania innych zadań przewozowych zleconych 

Zamawiającemu przez Organizatora.  

6. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w szczególności 

roszczenie o zapłatę z tytułu zmniejszenia liczby godzin: 

6.1. będących wynikiem okoliczności niezależnych od Zamawiającego, na które Zamawiający 

nie miał wpływu, w tym wynikających z zakłóceń na liniach, 

6.2. wynikających ze zmniejszenia pracy przewozowej, o której mowa w ust. 5. 

7. Przedmiot umowy wykonywany będzie z pomocą pojazdów Zamawiającego udostępnionych 

Wykonawcy. 

8. O ile nie wskazano inaczej wszelka korespondencja pomiędzy stronami w zakresie realizacji 

umowy odbywać się będzie z wykorzystaniem poczty elektronicznej na następujące adresy: 



Strona 2 

ZP-MZK-2021-18-01 ŚWIADCZENIE USŁUGI KIEROWANIA AUTOBUSAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ BĘDĄCYMI W DYSPOZYCJI  
MZK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GRUDZIĄDZU UMOWA - str. 2 

8.1. Do Zamawiającego: sekretariat@mzk.grudziadz.pl 

8.2. Do Wykonawcy: ___________________________ 

§ 2 
Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcy wszelkich niezbędnych do realizacji 

umowy informacji obejmujących określone w umowie zadania do zrealizowania przez 

Wykonawcę.  

2. Zamawiający będzie płacił wynagrodzenie należne Wykonawcy na zasadach i w terminach 

określonych w niniejszej umowie. 

§ 3 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na potrzeby realizacji przedmiotu umowy 

odpowiedniej do zleconego zakresu liczby kierowców przez cały okres umowy, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: 

1.1. ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców  (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 

1412 z późn. zm.),  

1.2. ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 919 

z późn. zm.). 

2. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy: 

2.1. z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru świadczonych usług,  

2.2. zgodnie z rozkładami jazdy ustalanymi ustalonymi przez Organizatora: gminę-miasto 

Grudziądz  przekazanymi przez Zamawiającego Wykonawcy do realizacji Wykonawcy,  

2.3. przez kierowców posiadających wszelkie wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje do 

kierowania autobusami do przewozu osób o pojemności większej niż 9 osób łącznie 

z kierowcą. Kierowcy Ci nie mogą być zatrudnieni na stanowisku kierowcy 

u Zamawiającego. 

2.4. zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej Grudziądza regulującymi zagadnienia związane 

z przewozami w ramach komunikacji miejskiej – załączonymi do niniejszej umowy. 

2.5. zasadami określonymi w niniejszej umowie.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie związanym z prawidłową realizacją 

zadań zgodnie z przekazanymi rozkładami jazdy na wyznaczonych przez Organizatora trasach.  

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obowiązującymi zasadami porządkowymi i przepisami 

taryfowymi obowiązującymi w komunikacji miejskiej, ustanawianymi przez Organizatora 

i zobowiązał kierowców do ich przestrzegania.  

5. Zamawiający będzie automatycznie przenosił notami obciążeniowymi nałożone przez 

Organizatora na Zamawiającego kary, wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania 

przez Wykonawcę postanowień umowy łączącej Zamawiającego z Organizatorem – katalog 

standardów i kar za brak ich realizacji stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

6. Wykonawca nie odpowiada za kary wynikłe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

a dotyczących czystości, zgodności z umową i sprawności taboru, oklejania i innych obowiązków 

posiadacza pojazdu.  

7. Kierowcy Wykonawcy zobowiązani są w ramach niniejszej umowy do:  

7.1. prowadzenia codziennych kart drogowych (KD) – wzór karty został dołączony do niniejszej 

umowy, 

7.2. bieżącego zgłaszania dyspozytorom Zamawiającego wszelkich usterek występujących 

w autobusach, w tym w szczególności usterek mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy 

oraz zdarzeń mających wpływ na realizację nałożonego rozkładu jazdy, a zdarzenia te 

odnotowywać w karcie drogowej, 

mailto:sekretariat@mzk.grudziadz.pl
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7.3. wykonywania poleceń dyspozytorów, w zakresie bieżącej obsługi linii, 

7.4. sprzedaży biletów. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego zwarcia odrębnej umowy dotyczącej zakupu 

przez Wykonawcę biletów u Organizatora. Bilety te Wykonawca samodzielnie i we własnym 

zakresie będzie przekazywał kierowcom do sprzedaży w pojazdach. Każdy kierowca zobowiązany 

jest do posiadania w ciągłej sprzedaży biletów, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do 

umowy. 

9. O wszelkich problemach związanych z realizacją umowy, w tym zapewnieniu obsad (kierowców) 

do obsługi zadań przewozowych Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego, 

telefonicznego powiadomienia dyspozytora pod numerem telefonu 56 45 10 222. Niezwłocznie 

po przekazaniu informacji telefonicznej Wykonawca potwierdza ją drogą mailową na adresy 

poczty elektronicznej: 

9.1. dyspozytornia.s@mzk.grudziadz.pl, 

9.2. dyspozytornia.d@mzk.grudziadz.pl, 

9.3. m.skrzypek@mzk.grudziadz.pl,  

10. Do koordynowania spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego 

upoważnieni są: Mirosław Skrzypek (m.skrzypek@mzk.grudziadz.pl / tel. ……………..……)  

i Jerzy Kindel (j.kindel@mzk.grudziadz.pl / tel. ……………..……) 

11. ze strony Wykonawcy: _________________________________________________________ 

§ 3 
Zasady dotyczące przekazywania i realizacji zadań przewozowych do realizacji 

1. Zamawiający do 25 dnia każdego miesiąca przekaże Wykonawcy bieżące zapotrzebowanie na 

usługi stanowiące przedmiot umowy na kolejny miesiąc – grafik bez obsad. 

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zapotrzebowania – grafiku bez obsad przekaże  

Zamawiającemu imienny grafik z obsadzonymi zadaniami przewozowymi (służbami). 

Zamawiający dopuszcza możliwość innego podziału służb, przy czym w takim przypadku 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu sporządzony przez siebie podział służb z obsadzonymi 

zadaniami przewozowymi. 

3. Strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmian w bieżącym zapotrzebowaniu, o którym 

mowa w ustępie poprzedzającym: 

3.1. przez Zamawiającego wielkości zapotrzebowania lub wyznaczonych do obsługi linii 

komunikacyjnych, 

3.2. przez Wykonawcę kierowców wyznaczonych do obsługi poszczególnych służb. 

4. Osoby wymienione w paragrafie poprzedzającym jako koordynatorzy są jednocześnie osobami 

odpowiedzialnymi po Stronie Wykonawcy za bieżącą całodobową łączność z dyspozytorem 

Zamawiającego w przypadkach zaistniałych kolizji, wypadków drogowych, awarii oraz innych 

zdarzeń nagłych mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

5. W trakcie wykonywania zadań kierowcy będą do komunikacji z dyspozytorem używać 

radiotelefonów zainstalowanych w autobusach. 

6. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt poza godzinami pracy kierowców na liniach 

przeszkoli kierowców świadczących usługi będące przedmiotem umowy w zakresie: 

6.1. obsługi każdego autobusu – szkolenie w terminie ustalonym z Zamawiającym wykonane 

zostanie przy udziale pracownika Zamawiającego, 

6.2. obsługi sterowników informacji pasażerskiej – szkolenie w terminie ustalonym 

z Zamawiającym wykonane zostanie przy udziale pracownika Zamawiającego, 

6.3. prawidłowego wykonania obsługi codziennej (OC) przed i po wykonaniu zadania 

komunikacyjnego – szkolenie w terminie ustalonym z Zamawiającym wykonane zostanie 

przy udziale pracownika Zamawiającego, 

mailto:dyspozytornia.s@mzk.grudziadz.pl
mailto:dyspozytornia.d@mzk.grudziadz.pl
mailto:m.skrzypek@mzk.grudziadz.pl
mailto:m.skrzypek@mzk.grudziadz.pl
mailto:j.kindel@mzk.grudziadz.pl
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6.4. procedur związanych z przyjęciem zadania komunikacyjnego od dyspozytora, 

prawidłowym wykonaniem zadania przewozowego oraz prowadzeniem dokumentacji 

karty drogowej, zakończeniem i zdaniem wykonania zadania przewozowego u dyspozytora 

– szkolenie w terminie ustalonym z Zamawiającym wykonane zostanie przy udziale 

pracownika Zamawiającego, 

6.5. znajomości przebiegu linii komunikacyjnej. Zamawiający rekomenduje, aby Wykonawca 

wyznaczył grupę kierowców, która przed datą rozpoczęcia realizacji umowy, a po jej 

podpisaniu zapozna się z trasą przejazdu i przystankami – Zamawiający w takim przypadku, 

z zachowaniem przepisów dotyczących pandemii COVID-19 zezwala na przebywanie 

kierowców Wykonawcy w pobliżu kabiny kierowcy, 

6.6. zasad p.poż w pojazdach komunikacji miejskiej – szkolenie w terminie ustalonym 

z Zamawiającym wykonane zostanie przy udziale pracownika Zamawiającego, 

6.7. taryfy przewozowej i przepisów porządkowych dostępnej na stronie internetowej 

Zamawiającego, 

6.8. obowiązków w ramach świadczenia usług przewozowych autobusem komunikacji 

miejskiej. 

7. Zamawiający ma prawo do sprawdzenia wiedzy kierowców przeszkolonych w zakresie 

określonym w ustępie poprzedzającym. 

8. Szczegółowy wykaz czynności związanych z objęciem, realizacją przewozów i zdaniem autobusu 

zawiera załącznik do niniejszej umowy. 

 
§ 5 

Płatności 
1. Łączne szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za realizację umowy wynosi  

………………………….……..zł netto (słownie: …………………………………………………) i zostanie 

powiększone o należny podatek od towarów i usług wedle obowiązujących przepisów prawa 

(VAT). 

2. Zamawiający będzie płacił Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu w cyklach 

miesięcznych w wysokości stanowiącej iloczyn stawki godzinowej wysokości ……………….zł 

(słownie: ………………..) netto i ilości faktycznie wykonanych godzin usługi, w sposób zgodny 

z postanowieniami niniejszej umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca wystawi i dostarczy do Zamawiającego fakturę w terminie do 5 dnia roboczego 

danego miesiąca za miesiąc poprzedni, jednak nie wcześniej niż po zakończeniu miesiąca 

rozliczeniowego, za który wstawiana jest faktura. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury na numer 

rachunku bankowego wskazany w fakturze. 

5. Za datę uregulowania płatności przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

6. Do każdej faktury Wykonawca dołączy szczegółowe zestawienie wykonanych godzin, którego 

wzór stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji wymaganej przepisami prawa 

w zakresie dotyczącym usługi kierowania pojazdami w transporcie zbiorowym, w szczególności 

dotyczącym badań okresowych i psychotechnicznych oraz prawidłowego i zgodnego 

z przepisami rozliczenia czasu pracy kierowców.  Wykonawca ponosi z tego tytułu wszelką 

odpowiedzialność za uchybienie obowiązkom odpowiedniego dokumentowania czasu pracy 

kierowców. Dokumenty dotyczące winny być przechowywane przez cały okres trwania umowy 

w siedzibie Wykonawcy i powinny być udostępnione Zamawiającemu, w formie określonej przez 
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Zamawiającego, na każde jego żądanie, najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia 

przedstawienia żądania. 

8. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy liczbą godzin uwidocznioną na fakturze, 

a liczbą godzin wynikającą z kart drogowych i zestawienia dołączonego do faktury lub 

z zarejestrowanym przez system KiedyPrzyjedzie wykazem zrealizowanych kursów (godzin), 

termin płatności ulega zawieszeniu do czasu wyjaśnienia rozbieżności.  

9. Wstrzymanie płatności, o którym mowa w ustępie poprzedzającym następuje automatycznie 

z chwilą wystąpienia Zamawiającego do Wykonawcy o wyjaśnienie powstałych rozbieżności. 

W takim przypadku postanowienia umowy dotyczące zapłaty odsetek za nieterminowe 

uregulowanie należności przez Zamawiającego na rzecz  Wykonawcy nie mają zastosowania. 

Z tego tytułu nie przysługują Wykonawcy także żadne inne roszczenia względem 

Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do ustosunkowania się do rozbieżności wskazanych 

w wystąpieniu Zamawiającego, o którym mowa w ustępie poprzedzającym w terminie 5 dni 

roboczych od dnia otrzymania wezwania do złożenia wyjaśnień. W przypadku niezłożenia przez 

Wykonawcę w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wynagrodzenie Wykonawcy 

zostanie ustalone przez Zamawiającego w sposób wiążący dla Wykonawcy, na podstawie danych 

będących w posiadaniu Zamawiającego. 

11. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby rachunek bankowy wskazany w fakturze był 

rachunkiem uwidocznionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej na podstawie art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.). 

12. Jeżeli w dniu płatności faktury rachunek bankowy Wykonawcy, nie będzie uwidoczniony 

w wykazie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Zamawiający ma prawo do wstrzymania 

się od zapłaty do momentu, w którym Wykonawca wskaże prawidłowy rachunek bankowy, 

uwidoczniony w wykazie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym. Postanowienia ust. 9 

stosuje się odpowiednio. 

13. Z tytułu nieterminowego uregulowania należności przez Zamawiającego wynikających 

z wystawionych faktur, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 

 
§ 6 

Kary umowne związane z nieprawidłowym lub brakiem realizacji umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do obciążania Wykonawcy karami, które zostaną nałożone 

na Zamawiającego i będą wynikały z działań lub zaniechań Wykonawcy, lub osób wykonujących 

przedmiot umowy w jego imieniu, w przypadku nałożenia kar na Zamawiającego przez 

uprawnione do tych kontroli organy, w szczególności: policję, Inspekcję Transportu Drogowego 

– Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia nałożonych kar i obciążeń finansowych w pełnej 

wysokości, 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do obciążania Wykonawcy karami, które zostaną nałożone 

na Zamawiającego i będą wynikały z nałożenia przez Organizatora na Zamawiającego kar, 

wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień 

umowy łączącej Zamawiającego z Organizatorem – katalog standardów i kar za brak ich realizacji 

stanowi załącznik do niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia nałożonych kar 

i obciążeń finansowych w pełnej wysokości, 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach: 

3.1. za brak niezwłocznego powiadomienia przez kierowcę dyspozytora lub policji 

o zauważonym lub zgłoszonym przez pasażera zagrożeniu bezpieczeństwa publicznego 

w pojeździe, w tym o chuligaństwie lub przestępczych zachowań pasażerów – 500 zł za 

każdy przypadek naruszenia; 



Strona 6 

ZP-MZK-2021-18-01 ŚWIADCZENIE USŁUGI KIEROWANIA AUTOBUSAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ BĘDĄCYMI W DYSPOZYCJI  
MZK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GRUDZIĄDZU UMOWA - str. 6 

3.2. za udokumentowane niewłaściwe zachowanie kierowcy wobec pasażerów – 100 zł za 

każdy przypadek naruszenia;  

3.3. za brak niezwłocznej informacji o wszelkich kwestiach związanych z kursowaniem 

autobusów, a dotyczących ewentualnych opóźnień, awarii, zmiany trasy itp. – 100 zł za 

każdy przypadek naruszenia; 

3.4. za niezgodne ze stanem faktycznym wypełnienie karty drogowej – 200 zł za każdy 

przypadek naruszenia; 

3.5. za samowolną zmianę przez kierowcę trasy dojazdowej, zjazdowej, przejazdu 

technicznego lub wskazanej przez dyspozytora trasy awaryjnej w wysokości 10,00 zł za 

każdy nieuzasadniony kilometr; 

3.6. za utratę przez kierowców wypisów z licencji na wykonywanie transportu drogowego lub 

wypisu z zezwolenia na daną linię w wysokości kosztu wydania Zamawiającemu duplikatu 

dokumentu przez uprawniony organ; 

3.7. za brak schludnego ubioru, obowiązującego u Wykonawcy – 100 zł za każdy przypadek 

naruszenia; 

3.8. za niewykonanie zadania przewozowego za które Wykonawca ponosi winę – 1000 zł za 

każdy przypadek naruszenia; 

3.9. za zwłokę w realizacji zadania przewozowego w wysokości równej iloczynowi stawki 

godzinowej wynikającej z umowy i czasu trwania w zwłoce – liczonego do chwili włączenia 

się kierowcy na linię – zgodnie z rozkładem jazdy; 

3.10. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 5% niezrealizowanej wartości brutto umowy, która zostałaby 

zrealizowana w przypadku wykonania umowy za pozostały do końca umowy okres;  

4. W przypadku, gdy wartość poniesionej przez Zamawiającego szkody przekroczy wysokość kar 

umownych, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

5. W przypadku uszkodzenia autobusu z winy kierowcy, całkowity koszt naprawy ponosić będzie 

Wykonawca. Naprawa wykonana zostanie przez Zamawiającego osobiście lub z pomocą osób 

trzecich, a Wykonawca dokona zapłaty na podstawie faktury wystawianej przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu 

oraz osobom trzecim w związku z wykonaniem przedmiotu umowy. 

7. Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy w oparciu o wszystkie postanowienia niniejszej 

umowy nie może przekroczyć 20% wartości brutto umowy. 

§ 7 
Postanowienia dodatkowe 

1. Wykonawca jest zobowiązany, w okresie obowiązywania umowy do posiadania ubezpieczenia 

OC od ryzyk związanych ze świadczeniem usług określonych w niniejszej umowie. Kwota 

ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych i 00/100). 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w następujących 

przypadkach: 

2.1. nieuzasadnionego zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę przez 

okres co najmniej jednego dnia; 

2.2. stwierdzenie przez Zamawiającego braku wymaganych prawem uprawnień i kwalifikacji do 

kierowania pojazdami autobusowymi; 

2.3. stwierdzenia, że przedmiot umowy wykonywany był przez osoby znajdujące się pod 

wpływem alkoholu, środków odurzających lub halucynogennych lub leków, po zażyciu 

których kierowanie pojazdami mechanicznymi jest niewskazane lub zabronione; 

3. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ustępie poprzedzającym uznaje się za leżące 

po stronie Wykonawcy. 
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4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej i przesłane 

na adres siedziby Wykonawcy lub elektronicznie podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym i przesłane drogą mailową na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej.  

5. W razie 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 tych 

okolicznościach. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy strony dokonają rozliczeń wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy na zasadach określonych w umowie, z uwzględnieniem wykonanych usług do dnia 

odstąpienia.  

7. Kierowcy wykonujący przewozy pozostają pracownikami Wykonawcy i to po stronie Wykonawcy 

pozostaje wypełnienie wszystkich obowiązków wynikających m.in z Kodeksu pracy, ubezpieczeń 

społecznych, przepisów podatkowych, RODO oraz pozostałych przepisów regulujących 

obowiązki pracodawcy wobec zatrudnionych pracowników. 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. Umowa zostaje zawarta z dniem podpisania na okres 4 miesięcy, tj. do dnia ………………….. 

2. Integralną część umowy stanowią jej załączniki.  

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

4. Wykonawca nie ma prawa, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przelewać na osoby trzecie 

jakichkolwiek należności i obowiązków lub uprawnień wynikających z niniejszej umowy. 

5. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
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