
 

 

 

UMOWA NR ………………………… 

W dniu .......................... 2020 r. 

 

 

Zawarta w dniu ………………... w Łubnianach  pomiędzy: 

Gminą Łubniany z/s ul Opolska 104,46-024 Łubniany 

posiadającym numer identyfikacyjny NIP 991-034-49-13, REGON 531413142, 

reprezentowaną przez: 

Pana Pawła Wąsiaka – Wójta Gminy Łubniany 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Łubniany - …………………………………………… 

a  

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości),  

ul. ………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym 

załącznik do umowy, NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną 

przez ..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego 

załącznik do umowy2,  

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem …, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, zamieszkałą/-ym pod 

adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę 

miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………, REGON …………., 

zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie 

pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

o następującej treści: 

w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie art. 10 oraz 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843., zwanej dalej „ustawą PZP”), została zawarta umowa 

o następującej treści: 

 

 

§ 1. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Łubniany  

do szkół w roku szkolnym 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w załączniku nr 2 do umowy. 

3. Miejsce realizacji zajęć: zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiającego w trakcie trwania 

umowy. Miejsce odbioru uczestników: zgodnie z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 

stanowiącego załącznik nr 2 do umowy. 

4. Z przewozów, o których mowa w ust. 1, korzystać będą uczniowie Gminy Łubniany, którym Przewoźnik 

musi zapewnić odpowiednią liczbę miejsc siedzących.  

 
1  Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2  Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3  Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 



 

 

5. Przewoźnik będzie przewozić dzieci ze szkół w godzinach ustalonych w wykazie tras.  

6. Przewoźnik zobowiązuje się świadczyć usługi o odpowiednim standardzie, odpowiednimi środkami 

transportu, zapewniającymi bezpieczeństwo przejazdu uczniów zgodnie z wymogami Ustawy  

o transporcie drogowym z 6 września 2001r. (t.j. Dz.U. z 2019 poz.2140) 

7. W przypadku awarii środka transportu na trasie Przewoźnik podstawia pojazd zastępczy, najpóźniej  

w ciągu 60 minut od zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej zrealizowanie kursu. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Przewoźnika, 

Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

9. Wykorzystane do realizacji umowy pojazdy muszą: być wyprodukowane po 2008 r., sprawne,  

w dobrym stanie technicznym, zapewniającym prawidłowe i bezpieczne wykonywanie niniejszego 

zamówienia; spełniać obowiązujące przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym 

(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 110) oraz wymogi bezpieczeństwa; posiadać aktualne badania techniczne oraz 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW); posiadać 

schludny i estetyczny wygląd zewnętrzny i wewnętrzny, ogrzewanie, pasy bezpieczeństwa, być wyposażony 

w sprawne przyrządy kontrolne. 

10. Wykaz środków transportu, którymi Wykonawca będzie dysponował stanowi załącznik  

nr 4 do umowy. 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami, które będą brały udział w realizacji zamówienia  

z odpowiednimi uprawnieniami do prowadzenia pojazdów do przewozu osób oraz osób sprawujących  

opiekę nad uczniami podczas ich dowozu do szkół 

11. Wykaz osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 3 do umowy. 

12. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w: 

.............................................................. na kwotę...............................  

Polisa ubezpieczeniowa stanowi załącznik nr 5 do umowy. 

13. W przypadku wygaśnięcia, w okresie obowiązywania umowy, polisy ubezpieczeniowej, o której mowa  

w ust. 13 Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedłożyć osobie, o której mowa w § 3 ust. 1 nową 

polisę lub dokument potwierdzający kontynuację ubezpieczenia, w formie kserokopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem. Powyższe nie będzie stanowić zmiany umowy w rozumieniu § 7 i nie będzie 

wymagało aneksu. 

14. Na podstawie art. 29. ust. 3a ustawy PZP Zamawiający żąda zatrudnienia (przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie 

realizacji zamówienia: prowadzenie środka transportu wykorzystanego do realizacji usługi oraz 

sprawowanie opieki nad uczniami podczas ich dowozu do szkół, bowiem wykonanie tych czynności  

w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w 

art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.). 

15. W związku z powyższymi wymaganiami Zamawiający zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 8a) ustawy PZP, określa 

że: 

1) Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, o których mowa w ust. 11 będą w okresie realizacji zamówienia 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.); 

2) W trakcie realizacji umowy - przy każdej zmianie osoby oraz na żądanie Zamawiającego (w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze) Wykonawca zobowiązuje się 

przedłożyć wykaz osób, o których mowa w ust. 9 zdanie 1 wraz ze wskazaniem podstawy zatrudnienia 

oraz oświadczeniami tych osób, potwierdzających fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.  

3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wykazu osób i oświadczeń w terminach, o których mowa w pkt 2) 

będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących wskazane 

czynności na podstawie umowy o pracę. 



 

 

16. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo uczniów podczas wykonywania usług przewozu. Zamawiający nie 

bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi 

uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna spowodowana działalnością Wykonawcy. 

17. Wykonawca musi realizować niniejsze zamówienie zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie 

z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2140) oraz ustawą z 

dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 110). 

 

§ 2. 

 

Termin realizacji umowy: od 01.09.2020r. do 25.06.2021r. 

 

§ 3. 

 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy po stronie Zamawiającego jest: 

…………………………….., tel.: …………………….e-mail:…………………………… 

2. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do koordynacji (przekazywania terminów i reagowania na wszelkiego 

rodzaju uchybienia w realizacji umowy, awarie środków transportu w trakcie wykonywania usługi), 

wyposażona w znany Zamawiającemu numer telefonu komórkowego – dostępny w godzinach o 7:00 do 

16:00 w każdy dzień roboczy: 

…………………………….., tel.: …………………….e-mail:…………………………… 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 7 i nie wymaga 

aneksu, a jedynie pisemnego poinformowania drugiej Strony o zaistniałej zmianie. 

4. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom, o których mowa formularzu ofertowym, stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy, bądź których Wykonawca wskaże przed przystąpieniem do wykonania 

zamówienia, wykonanie części zamówienia, wskazanego w tym formularzu.  

5. Wykonawca ma obowiązek zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w 

ust. 4, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi. W takim przypadku zastosowanie ma 

art. 36b ust. 2 oraz art. 36ba ustawy PZP. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców, którym powierzy wykonanie 

zakresu przedmiotowego umowy. 

 

§ 4. 

 

1. Całkowita wartość przedmiotu umowy wynosi brutto: ……………… zł. (słownie złotych: ……………………..……). 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy realizowane będzie stałe w danym miesiącu 

kalendarzowym.  

3. Cena przewozu uczniów w danym miesiącu wynosi: ………………………….zł brutto 

(słownie………………………………….zł). 

4. Cena przewozu uczniów jest niezmienna w okresie trwania umowy. 

5. Całkowita wartość umowy wynika z oferty Wykonawcy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia, w tym koszty transportu, koszty związane z eksploatacją pojazdów wykorzystywanych do 

świadczenia usługi, godzin pracy kierowców, należny podatek VAT oraz wszelkie inne wyroby i świadczenia 

niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Ewentualne rabaty, upusty oraz inne koszty, muszą być 

wliczone w cenę. 

6. Wykonawca będzie stosował ceny zgodne z załączoną do oferty kalkulacją cenową, zawartą w załączniku nr 

1 do umowy. 



 

 

7. Zamawiający nie będzie ponosić żadnych innych dodatkowych kosztów związanych z eksploatacją pojazdu 

wykorzystywanego do świadczenia usługi, ani godzin pracy kierowcy. 

 

§ 5. 

 

1. Płatność za przedmiot umowy każdorazowo realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie każdorazowo należyta realizacja poszczególnych usług, 

potwierdzona podpisem osoby, o której mowa w § 3 ust. 1 na fakturze. 

2. Przewiduje się fakturowanie częściowe zgodnie z dyspozycją osoby realizującej umowę ze Strony 

Zamawiającego, o której mowa w § 3 ust. 1.  

3. NIP Zamawiającego: ……………………………….. 

4. Bank i nr rachunku bankowego Wykonawcy: wg faktury. 

5. Za opóźnienie w zapłaceniu faktury Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek za opóźnienie w transakcjach 

handlowych. 

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności przez Wykonawcę na rzecz osoby trzeciej z tytułu 

wynagrodzenia należnego na podstawie umowy, z wyjątkiem przelewu wierzytelności na rzecz banku, 

w związku z zabezpieczeniem kredytu bankowego udzielonego Wykonawcy na realizację niniejszej umowy, 

na co Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. 

 

§ 6. 

 

1. Wykonawca, za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

w szczególności w sytuacjach, o których mowa w ust. 10, zapłaci Zamawiającemu, karę umowną w 

wysokości 20% całkowitej wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1. 

2. W przypadku niedotrzymania warunków realizacji umowy, określonych § 1 i 2 umowy, z zastrzeżeniem ust. 

3 oraz w załączniku nr 2 do umowy, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 za każdy 

stwierdzony pisemnie taki przypadek, w sumie jednak nie więcej niż 20% wartości umowy, o której mowa 

w § 4 ust. 1. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedopełnienie wymogu zatrudniania osób, o 

których mowa w § 1 ust. 11 - w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w dniu stwierdzenia przez 

Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania osób wykonujących wskazane 

czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) pomnożonej przez liczbę 

miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę 

wykonującą wskazane czynności, a nie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Pracy. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 120,- zł za każde rozpoczęte pół godziny 

opóźnienia w podstawieniu określonego środka transportu, w sumie jednak nie więcej niż 20% wartości 

umowy, o której mowa w § 4 ust. 1. W przypadku, gdy opóźnienie w podstawieniu określonego środka 

transportu przekroczy 2 godz. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zrealizowania zamówienia przez 

innego przewoźnika na koszt Wykonawcy. 

5. Zamawiający będzie miał prawo do sprawdzenia stanu technicznego środka transportu podstawionego 

przez Wykonawcę oraz stanu trzeźwości kierowców. W przypadku stwierdzenia, że stan techniczny pojazdu 

może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pasażerów, Wykonawca będzie miał obowiązek 



 

 

podstawienia innego środka transportu (spełniającego wszelkie kryteria techniczne i normy 

bezpieczeństwa) i to w czasie nie dłuższym niż 1 godz. od chwili złożenia oświadczenia w tym względzie 

Wykonawcy. Natomiast w przypadku stwierdzenia, iż kierowca znajduje się w stanie wskazującym na 

spożycie alkoholu Wykonawca oddeleguje do wyjazdu innego kierowcę w czasie nie dłuższym niż 1 godz. 

od chwili złożenia oświadczenia w tym względzie Wykonawcy. W przypadku opóźnienia Zamawiający 

będzie miał prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 120,- zł za każde rozpoczęte pół godziny 

opóźnienia w podstawieniu innego środka transportu bądź w oddelegowaniu innego kierowcy, w sumie 

jednak nie więcej niż 20% wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1. W przypadku gdy opóźnienie 

przekroczy 1 godz. Zamawiający będzie miał możliwość zrealizowania zamówienia przez innego 

przewoźnika na koszt Wykonawcy. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron 

z przyczyn od niego zależnych w wysokości 20% całkowitej wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1. 

7. Kary umowne, o których mowa w powyższych ustępach, stają się wymagalne następnego dnia po zajściu 

zdarzenia wywołującego obowiązek ich zapłaty. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wymagalnych kar umownych z wystawionej faktury. 

9. Niezależnie od kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku: 

1) rażącego naruszania przez Wykonawcę postanowień umowy, przez co rozumie się: 

a) powtarzające się (pow. 3 razy) opóźnienia (sięgające powyżej 1 godz.) w podstawianiu środków 

transportu; 

b) powtarzające się (pow. 3 razy) opóźnienia (sięgające powyżej 0,5 godz.) w podstawianiu zastępczych 

środków transportu; 

c) powtarzające się (pow. 3 razy) niedotrzymywanie warunków transportu, o których mowa w § 1 i 2 

umowy oraz w załączniku nr 2 do umowy oraz uporczywe naruszanie innych warunków stawianych 

Wykonawcy; 

2) realizacji zamówienia niezgodnie z obowiązującymi przepisami. 

11. Uchybienia wskazane w ust. 10 pkt 1)-2) muszą zostać udokumentowane przez osobę, o której mowa w § 

3 ust. 1 poprzez np. pisemną notatkę czy korespondencję mailową z Wykonawcą. 

12. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie. 

 

§ 7. 

 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Dopuszcza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w następującym 

zakresie i przy spełnieniu następujących warunków: 

1) zmiana warunków transportu, o których mowa w § 1 umowy oraz w załączniku nr 2 do umowy jest 

możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą obu Stron umowy i nie może powodować 

pogorszenia jakości świadczonej usługi, z zastrzeżeniem pkt 2) i 3); 

2) zmiana osób w wykazie osób, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy jest możliwa wyłącznie za zgodą 

obu Stron umowy, z zastrzeżeniem że zmiana danej osoby nie będzie powodować pogorszenia jakości 

wykonywanych usług, a proponowana w jej miejsce nowa osoba posiada kwalifikacje wymagane w pkt 

V SIWZ; 

3) zmniejszenie lub zwiększenie ilości uczniów w okresie trwania umowy;  

4) zmiana środków transportu w wykazie, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy jest możliwa wyłącznie 

za zgodą obu Stron umowy, z zastrzeżeniem że zmiana danego środka transportu nie będzie 



 

 

powodować pogorszenia jakości wykonywanych usług, a proponowany w jego miejsce nowy środek 

transportu spełnia wymagania podstawione w pkt V SIWZ; 

5) zmiana terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 umowy, będzie możliwa wyłącznie w 

uzasadnionych przypadkach, za zgodą obu Stron umowy; 

6) zmiana warunków płatności jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą obu Stron 

umowy; 

7) zmniejszenie wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, jest możliwe wyłącznie za zgodą obu 

Stron umowy; 

8) w przypadku wystąpienia siły wyższej4 możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak 

zgody obu Stron umowy; 

9) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których 

nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie 

umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, możliwa jest zmiana postanowień 

umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy; 

10) dopuszcza się zmiany umowy dotyczące poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, 

literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, 

niepowodujące zmiany celu i istoty umowy, przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy; 

11) jeżeli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni lub 

doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, niepowodujących zmiany celu i istoty umowy, 

dopuszcza się zmiany umowy w tym zakresie, przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy; 

12) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu 

Stron umowy. 

4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 3, wymagają opinii osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po 

stronie Zamawiającego. 

 

§ 8. 

 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy 

może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dn. 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (t.j: Dz. U. z 2019 r., poz. 1145), ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. i ustawy  

z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.). 

3. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Opolu. 

4. Umowa została sporządzona w 3 jednakowo brzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 

 

Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1) załącznik nr 1 – formularz ofertowy; 

2) załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 

 
4Siła wyższa – zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie 

utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły 

przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą 

starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych. 



 

 

3) załącznik nr 3 – wykaz osób; 

4) załącznik nr 4 – wykaz środków transportu; 

5) załącznik nr 5 – polisa OC. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 


