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UMOWA Nr ……/2022 

W dniu ……………………………. 2022 r. w Gdyni, pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Gdyni z siedzibą w Gdyni przy pl. Konstytucji 5, NIP: 

5861770179, Regon: 000321810, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu 

którego działa: 

Lesław Kwietniewski – Dyrektor Sądu Rejonowego w Gdyni 

a 

firmą ……………………. z siedzibą w ……………….., ul. ……………………………….., NIP: ……………….., Regon: 

………………., działającą w oparciu o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez………………., 

pod numerem ……………………., zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, w imieniu której działa: 

………………………………………………………………………………………………….. 

zwanych w dalszej treści umowy „Stronami”, 

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 złotych, 

nr ZP 21/2022 na świadczenie kompleksowej usługi transportowo - przeprowadzkowej polegającej na 

przeprowadzce komórek Sądu Rejonowego w Gdyni urzędujących w budynku przy ul. Jana z Kolna 55 

do tymczasowej lokalizacji przy ul. Podolskiej 21 w Gdyni, bez stosowania ustawy na podstawie art. 2 

ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi transportowo - przeprowadzkowej 

polegającej na przeprowadzce komórek Sądu Rejonowego w Gdyni urzędujących w budynku przy ul. 

Jana z Kolna 55 do tymczasowej lokalizacji przy ul. Podolskiej 21 w Gdyni. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z jej treścią oraz zgodnie z 

opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy, a także ofertą Wykonawcy z 

dnia …. stanowiącą Załącznik Nr 2 do umowy. 

§ 2 

Termin realizacji umowy 

Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w terminie do 90 dni od dnia podpisania 

umowy. Czynności objęte niniejszym zamówieniem odbędą się niezwłocznie po zakończeniu prac 

związanych z aranżacją przestrzeni w budynku przy ul. Podolskiej 21. Planowany termin zakończenia 

tych prac to 15 sierpnia 2022 r. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o dokładnym terminie 

rozpoczęcia realizacji usługi z min. tygodniowym wyprzedzeniem.  

 

§ 3 

Zakres i warunki realizacji umowy 

1. Usługa będzie realizowana zgodnie z harmonogramem przeprowadzki ustalonym przez 

Zamawiającego z Wykonawcą na spotkaniu roboczym zorganizowanym przed przystąpieniem do 

realizacji usługi. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi w godzinach i terminach uzgodnionych z 

Zamawiającym (świadczenie usługi od poniedziałku do soboty z wyłączeniem niedziel i dni ustawowo 

wolnych od pracy) oraz do zapewnienia niezbędnych do prawidłowego i starannego wykonania usługi: 

środków transportu, urządzeń, akcesoriów, oraz odpowiedniej liczby niekaranych pracowników. 

Zamawiający określa maksymalny okres na przeniesienie mienia między lokalizacjami na 12 dni.  

Na przeniesienie pozostałego w budynku przy ul. Jana z Kolna 55 mienia, nie podlegającego 

przeprowadzce Zamawiający określa maksymalny okres na 5 dni.  

 

3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy za pomocą samochodów zgodnych z 

wymaganiami Zamawiającego, wskazanymi w „Wykazie potencjału technicznego”, którego wzór 

stanowi Załącznik Nr 3 do umowy. W przypadku konieczności zmiany samochodu/ów, pojazd/y 

wymieniony/e będzie/będą zgodny/e z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zaproszeniu do 

składania ofert. 

4. Wszelkie prace związane z wykonaniem usługi w obiektach wskazanych przez Zamawiającego 

wykonywane będą pod nadzorem i w obecności wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do pracy niektórych osób bez podania 

przyczyny. 

6. Wykonawca oświadcza, że osoby, które zostaną dopuszczone do czynności objętych umową, są 

przeszkolone w zakresie bhp i p.poż., zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadają zdolność 

fizyczną i psychiczną do wykonywania powierzonych zadań. 

7. Zadania dla osób wykonujących czynności wynikające z niniejszej umowy będą powierzane i 

koordynowane przez przedstawicieli Zamawiającego, o których mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Kodeksu cywilnego i prawa pracy przy 

realizacji niniejszej umowy w stosunku do osób skierowanych do realizacji niniejszej umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia warunków bezpieczeństwa w obszarze wykonywanej usługi, 

2) naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy, chyba że 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności, 

3) przestrzegania przepisów BHP i ppoż. w czasie świadczenia usługi na terenie obiektów objętych 

zamówieniem. 

 

10. Wykonawca będzie wykonywał umowę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 180), ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym (t.j. jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.) i aktów wykonawczych do 

w/w ustaw. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy zezwolenia na 

wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 

r. o transporcie drogowym (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 180), w zakresie krajowego przewozu rzeczy, 

wydanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie 

wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na 

wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r., poz. 2377), 

(dawniej: Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy), o ile przepisy ustawy 

tego wymagają oraz do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o zmianie, cofnięciu, 

ograniczeniu zakresu lub wcześniejszym wygaśnięciu ww. zezwolenia. 
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12. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim 

informacji pozyskanych w trakcie wykonywania prac dla Zamawiającego. 

13. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) udostępnienia Wykonawcy, w ustalonym terminie i godzinie, pomieszczeń, z których i do których 

ma być wykonywana usługa, 

2) zapewnienia Wykonawcy dojazdu do miejsc, w których nastąpi załadunek i rozładunek samochodu. 

 

14. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji niniejszej umowy osoby wskazane w 

„Wykazie osób”, który stanowi Załącznik Nr 6 do umowy. 

15. W przypadku skierowania do realizacji umowy innych osób niż wskazane w „Wykazie osób”, 

Wykonawca najpóźniej na 2 dni robocze przed przystąpieniem nowych osób do pełnienia obowiązków 

wynikających z przedmiotu umowy przedstawi osobie, wskazanej w § 6 ust. 1 umowy, do wiadomości 

nowy „Wykaz osób”. 

§ 4 

Należyta staranność 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy z należytą 

starannością. 

2. W przypadku niezgodnego z postanowieniami umowy wykonania usługi, Wykonawca zobowiązany 

jest na pisemne wezwanie Zamawiającego do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości, najpóźniej 1 

(pierwszego) dnia roboczego od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. 

3. W przypadku nieusunięcia nieprawidłowości, o których mowa w ust. 2, w terminie 1 dnia roboczego 

od zgłoszenia przez Zamawiającego, Zamawiający naliczy kary umowne, o których mowa w § 8 ust. 4 

umowy. 

4. Wszystkie reklamacje dotyczące niezgodnego z postanowieniami umowy wykonania usługi 

Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcy pisemnie drogą elektroniczną na adres e-mail ………….. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za przewożone mienie oraz za 

wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą 

umową, ocenianego w granicach przewidzianych przepisami prawa. 

6. Do terminów, określonych w umowie jako dni robocze, nie wlicza się dni ustawowo wolnych od 

pracy. 

7. W przypadku wydania przez Prezesa Sądu Rejonowego w Gdyni zarządzenia w sprawie ustalenia dni 

wolnych od pracy z obowiązkiem ich odpracowania w innym terminie, Wykonawca będzie 

zobowiązany do świadczenia usługi we wskazanym terminie, o ile termin ten zostanie wyznaczony w 

okresie obowiązywania niniejszej umowy 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną i cywilną: 

1) za osoby skierowane do realizacji umowy, w tym m.in. za ich ewentualne działanie niezgodne z 

obowiązującymi przepisami lub zakresem umowy, 

2) za szkody powstałe w związku z wykonywaniem obowiązków objętych niniejszą umową, wyrządzone 

przez osoby, którym Wykonawca powierzył obowiązki z tytułu wykonywania niniejszej umowy, jeżeli 

szkoda wyniknie wskutek niewykonania, niewłaściwego lub niezgodnego z umową wykonania tych 

obowiązków przez te osoby; 
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3) za szkody w mieniu wyrządzone przez osoby skierowane do wykonywania usługi, bez względu na ich 

wielkość. 

 

§ 5 

Cena umowy i warunki płatności 

1. Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, nie może 

przekroczyć kwoty: 

bez podatku VAT: …………………………… zł 

(słownie: …………………………………………………..……………………………....), 

z podatkiem VAT: ………………………….. zł 

(słownie: ……………………………………………………………………………..……), 

w tym podatek VAT wg stawki: …………..%. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia wszystkie koszty, jakie powstaną w związku z 

realizacją umowy, w tym: koszty transportu, koszty eksploatacji pojazdu, koszty wynagrodzenia osób 

skierowanych do realizacji umowy, wszelkie koszty ewentualnych utrudnień związanych z realizacją 

umowy, wszelkie opłaty, w tym ubezpieczenia, inne opłaty niewymienione, a które mogą wystąpić przy 

realizacji przedmiotu zamówienia, zysk, narzuty, ewentualne opusty, należny podatek VAT oraz 

pozostałe składniki cenotwórcze warunkujące należyte świadczenie usług. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie jednorazowo w wysokości wskazanej w ust. 1, na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, do rozliczeń z Zamawiającym, umieszczony 

w wykazie informacji o podatnikach VAT („Biała lista”), w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz jej potwierdzeniu przez przedstawiciela 

Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy. O ile przedmiot umowy znajduje się w 

Załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. 2021 poz. 685 ze zm.), płatność 

będzie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP) zgodnie z art. 108 a. W 

przypadku braku rachunku na „Białej liście” płatność będzie dokonywana z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności. 

4. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin zapłaty 

należności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi 

najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 

5. Faktura VAT wystawiona będzie na Sąd Rejonowy w Gdyni, płatnikiem będzie Sąd Rejonowy w Gdyni. 

6. W razie opóźnienia płatności Wykonawca naliczyć może odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie. 

7. Cena z podatkiem VAT pozostaje niezmienna do końca realizacji umowy. 

8. Zamawiający udziela Wykonawcy zgody na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej, w 

formacie pdf, zgodnie z art.106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.). 

9. Faktura i duplikat faktury wystawione Zamawiającemu w formie elektronicznej będą wysyłane za 

pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu e-mail: ………………. na niżej podany adres email: 

oddzial.gospodarczy@gdynia.sr.gov.pl 
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10. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – 
prywatnym (Dz. U. 2020 r. poz. 1666) Wykonawca może składać do Zamawiającego ustrukturyzowane 
faktury elektroniczne za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania na właściwe konto 
jednostki.  

 
11. W przypadku złożenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznie, wynagrodzenie Wykonawcy 

płatne będzie przelewem w terminie do 30 dni od daty zamieszczenia prawidłowo wystawionej faktury 

przez Wykonawcę na platformie. 

§ 6 

Nadzór prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 

1. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przedmiotu umowy są: 

1) po stronie Zamawiającego: po stronie Zamawiającego: 

Pan/i ……………….……………….,  tel. ……………………..………, e-mail: ……………………………………………………… 

2) po stronie Wykonawcy:  

Pan/i ……………………………….., tel. ……………………………., e-mail: ……………………………………………………….. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo zmiany osób nadzorujących wykonywanie prac objętych niniejszą 

umową. Powyższa zmiana nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga zawarcia aneksu, jednakże 

wymaga pisemnego poinformowania o tym fakcie drugiej Strony. Zmiana w powyższym zakresie jest 

skuteczna z datą jej zatwierdzenia.  

§ 7 

Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca w okresie realizacji umowy będzie posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 

120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) oraz zobowiązuje się do posiadania 

nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w okresie obowiązywania umowy, na warunkach nie 

gorszych niż w Załączniku Nr 7 do umowy. 

2. W przypadku ubezpieczenia opłacanego w ratach, Wykonawca każdorazowo dostarczy niezwłocznie 

Zamawiającemu potwierdzenie opłacenia raty. 

3. W przypadku zmiany terminu obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania 

ubezpieczenia, w zakresie określonym w ust. 1, do dnia ustalonego przez Strony, na podstawie 

pisemnego aneksu do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca bez wezwania przed wygaśnięciem dotychczasowego ubezpieczenia dostarczy 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego ubezpieczenia. Niezachowanie 

ciągłości ubezpieczenia będzie traktowane jako nienależyte wykonanie umowy i będzie skutkowało 

obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 8 ust. 7 umowy. 

5. Jeżeli Wykonawca wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy obejmować powinno szkody wyrządzone 

działaniem tych osób. 
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§ 8 

Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne 

1. W przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron, z 

przyczyn leżących po drugiej Stronie, ta ostatnia zapłaci karę umowną w wysokości 10% całkowitego 

wynagrodzenia z podatkiem VAT określonego w § 5 ust. 1 umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron, z 

przyczyn nieleżących po drugiej Stronie, Strona odstępująca od umowy lub wypowiadająca umowę 

zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia z podatkiem VAT 

określonego w § 5 ust. 1 umowy. 

3. W przypadku niewykonania usługi w terminie wyznaczonym w sposób wskazany w § 3 ust. 2 umowy, 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną za każdy dzień zwłoki – 

w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z podatkiem VAT, określonego w § 5 ust. 1 

umowy. 

4. W przypadku niezachowania terminu usunięcia nieprawidłowości, o którym mowa w § 4 ust. 3 

umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną za każdy dzień 

roboczy zwłoki – w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z podatkiem VAT, 

określonego w § 5 ust. 1 umowy. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego, o 

którym mowa w § 4 ust. 2 umowy, nie przystąpi do właściwego wykonania usługi bądź jeżeli zwłoka w 

terminie, o którym mowa w ust. 3 i 4 przekroczy 14 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu którejkolwiek z powyższych okoliczności 

i naliczyć z tego tytułu karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z 

podatkiem VAT, określonego w § 5 ust. 1 umowy. 

6. W przypadku niespełnienia wymogu, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.200,00 zł za każdy przypadek. 

7. W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w § 3 ust. 15 umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150,00 zł za każdy dzień zwłoki. 

8. W przypadku niespełnienia wymogów, o których mowa w § 7 umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek. 

9. Łączna wartość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy 

nie może przekroczyć 25 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z podatkiem VAT określonego w 

§ 5 ust. 1 umowy. 

10. Przewidziane kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 

odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

11. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego lub osoby 

trzecie, powstałe w czasie wykonywania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania umowy. 

12. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującej 

Wykonawcy należności na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. 
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§ 9 

Zachowanie poufności 

1. Strony oświadczają, że dane osobowe udostępnione podczas i w związku z realizacją niniejszej 

umowy będą przetwarzane przez Strony zgodnie z przepisami 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 oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) w celu realizacji niniejszej umowy. 

2. Strony zobowiązują się do: 

1) wzajemnego stosowania zasad poufności dokumentów i informacji uzyskanych od drugiej Strony w 

związku z wykonywanym przedmiotem umowy zarówno w trakcie jej trwania jak i po ustaniu stosunku 

wynikającego z umowy, 

2) zabezpieczania przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem wszelkich otrzymanych dokumentów 

(w tym na mobilnych nośnikach) związanych z przedmiotem umowy, 

3) niewykorzystywania zebranych informacji prawnie chronionych dla celów innych niż wynikające z 

realizacji umowy, 

4) niezwłocznego przekazywania drugiej Stronie informacji o wszelkich przypadkach naruszenia 

tajemnicy informacji prawnie chronionych lub o ich niewłaściwym użyciu. 

 

3. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji lub materiałów: 

1) których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, 

2) których ujawnienie następuje na żądanie podmiotu uprawnionego do kontroli, pod warunkiem, że 

podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze informacji, które są powszechnie znane, 

3) które Strona uzyskała lub uzyska od osoby trzeciej, jeżeli przepisy obowiązującego prawa lub 

zobowiązanie umowne wiążące tę osobę nie zakazują ujawniania przez nią tych informacji i o ile Strona 

nie zobowiązała się do zachowania poufności, 

4) w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed dniem 

uzyskania takich informacji na podstawie niniejszej umowy. 

 

4. W wypadku, gdy jedna ze Stron zostanie zobowiązana nakazem sądu bądź organu administracji 

państwowej do ujawnienia informacji lub materiałów albo konieczność ich ujawnienia będzie wynikała 

z przepisów prawa, zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę. 

 

§ 10 

Odstąpienie i rozwiązanie umowy 

1. W przypadku nienależytego wykonania umowy każda ze Stron może od niej odstąpić po uprzednim 

bezskutecznym wezwaniu drugiej Strony do należytego wykonania umowy w odpowiednim terminie 

wyznaczonym w wezwaniu, w terminie kolejnych 30 dni od dnia upływu wyznaczonego terminu. 

Postanowienie § 8 ust. 1 umowy stosuje się odpowiednio. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy, w przypadku cofnięcia, utraty, ograniczenia zakresu 

lub wcześniejszym wygaśnięciu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o 

którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j.: Dz.U. z 

2022 r., poz. 180), w zakresie krajowego przewozu rzeczy, wydanego zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu 
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przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych 

dokumentów (Dz.U. z 2019 r., poz. 2377), (dawniej: Licencja na wykonywanie krajowego transportu 

drogowego rzeczy), o ile przepisy ustawy tego wymagają, w terminie 30 dni od dnia uzyskania 

informacji o powyższej okoliczności. 

3. W przypadku opisanym w ust. 2 umowa ulegnie rozwiązaniu, a Wykonawcy przysługiwało będzie 

jedynie wynagrodzenie za zrealizowaną część umowy. 

4. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnej lub 

elektronicznej pod rygorem nieważności.. 

5. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodnym porozumieniem Stron bez zachowania 

okresów wypowiedzenia i naliczania kar umownych.  

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby 

trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może powierzyć bez pisemnej zgody Zamawiającego realizacji umowy innemu 

wykonawcy ani też przelać na niego swoich praw wynikających z umowy.  

3. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w ust. 1 i 2, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tej okoliczności. W takim przypadku  

§ 8 ust. 1 umowy nie stosuje się.  

4. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z 

niniejszą umową, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany 

rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO z odnośnymi przepisami wykonawczymi. 

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zgody obu Stron i podpisania aneksu 

w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności. 

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

 

§ 12 

Załączniki do umowy 

Integralną część niniejszej umowy stanowią niżej wymienione załączniki: 

1) Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia; 

2) Załącznik Nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia ……………. r.; 

3) Załącznik Nr 3 – Wykaz potencjału technicznego; 

4) Załącznik Nr 4 – Wykaz osób; 
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5) Załącznik Nr 5 – Dokument potwierdzający posiadania OC przez Wykonawcę. 

6) Załącznik nr 6 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. 


