
Świadczenie usług przewozu pasażerów na liniach komunikacji miejskiej na terenie 
miasta i gminy Głuchołazy  

Projekt/wzór umowy 

Zał. nr 7 do SIWZ 

 
 
Zawarta w dniu ……….. 2017 r. w Głuchołazach pomiędzy Gminą Głuchołazy mającą siedzibę w 
Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, 48-340 Głuchołazy ul. Rynek 15, ,nr NIP 753-23-82-690, zwaną w 
dalszej części "Zamawiającym", reprezentowaną przez: 
 
……….. – ……………………. 
 

a .................................................................................................... 
NIP: ………………….., REGON…………, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
…………………………………… pod numerem KRS ………………………. / wpisanym do CEIDG 
RP………..………………………….,  
zwanym w dalszej części „Wykonawcą” lub „Operatorem”, reprezentowanym przez:  

……………………………….. 

w rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: Świadczenie 
usług przewozu pasażerów na liniach komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Głuchołazy,  
została zawarta umowa  o treści następującej: 
 

§ 1 
 
Na potrzeby niniejszej umowy następującym określeniom nadaje się poniższe znaczenie: 

1) ustawa - Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 
r., poz. 1867 z późn. zm.), 

2) miesiąc - miesiąc kalendarzowy, 
3) Wykonawca - operator publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy,  
4) Zamawiający - organizator publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy: Gmina 

Głuchołazy, w imieniu której działa Burmistrz Głuchołaz, 
5) pojazd/pojazdy – autobus/autobusy, którymi Wykonawca wykonujące usługę  przewozową w 

ramach niniejszej umowy, 
6) usługa przewozowa – usługa polegająca na przewozie osób i ich bagażu na podstawie i 

warunkach  określonych w Umowie w ramach publicznego transportu zbiorowego, 
7) przewóz regularny - publiczny przewóz osób i ich bagażu w określonych odstępach czasu i 

określonymi trasami, na zasadach ustalonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym ((Dz. U. z 2016 r., poz. 1867 z późn. zm.) i w ustawie z dnia 15 listopada 
1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017r., poz. 1983), 

8) komunikacja miejska - przewóz regularny wykonywany w ramach lokalnego transportu 
zbiorowego  na terenie miasta i gminy  Głuchołazy, 

9) linia komunikacyjna komunikacji miejskiej- połączenie komunikacyjne na sieci dróg wraz 
z oznaczonymi miejscami do wsiadania i wysiadania,  po których odbywa się świadczenie usług 
objętych umową, 

10) sieć Komunikacyjna - układ linii komunikacyjnych obejmujących obszar działania organizatora 
publicznego transportu zbiorowego lub część tego obszaru, 

11) kurs - przejazd pojazdu po określonej drodze od przystanku początkowego do końcowego 
według rozkładu jazdy określonej linii, 

12) wozokilometr - jednostka miary odpowiadającą przemieszczeniu się jednego pojazdu 
przewożącego pasażerów na odległość jednego kilometra, 



13) linia zastępcza - linia funkcjonująca przez okres zlecony przez Zamawiającego, 
14) autobus rezerwowy - pojazd wprowadzony do eksploatacji za inny pojazd obsługujący linię 

komunikacyjną, który uległ awarii, 
15) rozkład jazdy - opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego plan 

godzinowy, według którego Wykonawca wykonuje usługę w związku z obsługą linii 
komunikacyjnej komunikacji miejskiej, 

16)  przystanek - miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasażerów na danej linii 
komunikacyjnej, oznaczone w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017, poz. 1260 z późn. zm.), 

17) siła wyższa - wydarzenie nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia, pozostające poza 
racjonalną kontrolą Strony, następstwom którego Strona lub Strony nie mogły zapobiec, 
uniemożliwiające Stronom realizację niniejszej umowy. 

 
§ 2 

 
1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę : „Świadczenie usług 

przewozu pasażerów na liniach komunikacji miejskiej w Głuchołazach”. 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków 
zamówienia oraz w Ofercie Wykonawcy, które to dokumenty stanowią załączniki (nr 1 i nr2) do 
niniejszej umowy. 

3. Przewozy pasażerów na linii komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Głuchołazy należy 
wykonywać zgodnie z rozkładem jazdy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.  

4. Zamawiający zakłada możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu 
zamówienia w dowolnym okresie trwania umowy. Zmiana ta może mieć charakter trwały lub 
czasowy. 

5. Z uwagi na możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia 
zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. 

6. Zmiana o której mowa w ust. 4 może polegać na zmianie tras linii komunikacyjnych, rozkładu 
jazdy, zmniejszeniu lub zwiększeniu ilości kursów (zmianie ilości wozokilometrów),  zmianie 
związanej z  koniecznością organizowania przejazdów zastępczych  na wyznaczonych odcinkach 
tras lub liniach zastępczych spowodowanej remontami dróg, utrudnieniami w ruchu, 
spowodowanymi awariami układu sieci drogowej lub z powodu innych przyczyn i potrzeb 
Zamawiającego. 

7. Zmiana rozkładu jazdy wymaga zmiany niniejszej umowy w zakresie załącznika do umowy – 
Rozkład jazdy.  

 
§ 3 

 
1. Termin rozpoczęcia realizacji świadczenia usług przewozu pasażerów ustala się na dzień 1 stycznia 

2018r. 
2. Termin zakończenia realizacji świadczenia usług przewozu pasażerów ustala się na dzień 31 

grudnia 2018r. 
 

§ 4  
1. Operator zobowiązuje się do: 

 
1) świadczenia usług zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w szczególności Ustawą 

z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, Ustawą z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz przepisami wykonawczymi do ustawy, 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 
2022) odnoszących się do autobusów miejskich i regularnej komunikacji publicznej, oraz 
Ustawą z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe, 

2) wykonania przewozów osób i bagażu na trasach i liniach wg ustalonych  rozkładów jazdy, 



3) uzyskania na swój koszt wszelkich niezbędnych zezwoleń/zaświadczeń wymaganych 
przepisami prawa do świadczenia usług przewozowych będących przedmiotem niniejszej 
umowy, 

4) umieszczenia na własny koszt w terminie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia , rozkładów jazdy w sposób widoczny i czytelny  na wszystkich przystankach 
autobusowych, a w trakcie realizacji umowy do dbania o ciągłą czytelność rozkładów jazdy, 

5) niezwłocznego dokonywania zmian rozkładu jazdy w przypadku konieczności zmiany zakresu 
rzeczowego przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 ust. 4, 

6) uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych z ich właścicielami lub 
zarządzającymi, 

7) umieszczenia w autobusach wyciągu z regulaminu przewozu osób w komunikacji miejskiej na 
terenie miasta i gminy Głuchołazy, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Głuchołazach, 

8) umieszczenia w autobusach informacji i ogłoszeń (w tym reklam) na zlecenie lub za zgodą 
Zamawiającego, 

9) niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu wszelkich informacji mających wpływ na 
organizację przewozów oraz wniosków w zakresie usprawnień technicznych, stanu napełnienia 
autobusów, rozkładu jazdy oraz własnych obserwacji mogących wpłynąć  na usprawnienie 
funkcjonowania komunikacji miejskiej, 

10) zapewnienia ciągłości wykonywania usługi, 
11) dysponowania pojazdem rezerwowym  zapewniającym doraźne wykonywanie przewozów, 
12) ponoszenia pełnej odpowiedzialności wobec pasażerów i osób trzecich za szkody wynikłe z 

ruchu pojazdów, przewozu pasażerów i bagażu na zasadach ogólnych, określonych w 
powszechnie obowiązujących przepisach, 

13) utrzymania wysokiego standardu świadczonych usług przewozowych i norm jakości obsługi, a 
przede wszystkim do zapewnienia: 

a) właściwej jakości obsługi pasażerów pod względem punktualności, komfortu podróży, 
b) zewnętrznej i wewnętrznej czystości autobusu, 

 
2. Do obowiązków i uprawnień Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy należy: 
 

1) uczestniczenie w procesie uzgadniania rozkładu jazdy i zatwierdzanie rozkładu jazdy, 
2) informowanie Wykonawcy o  sytuacjach o których mowa w § 2 ust. 4. 
3) dokonywanie płatności za wykonaną usługę, 
4) zlecanie zmiany obowiązującego rozkładu jazdy, zmian trasy linii komunikacyjnej, zmian 

liczby kursów wykonywanych na danej linii komunikacyjnej, 
5) dokonywania czy zlecania kontroli autobusów Operatora pod względem stanu technicznego, 

czystości, wyposażenia, oznakowania, a także prawidłowości wykonywania usług 
przewozowych.  

 
 

§ 5 
 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy po stronie Operatora jest ……………………. 
2. Osobą uprawnioną do koordynacji działań i kontroli po stronie Zamawiającego jest Pani Joanna 

Sznajder i Pan(i)………….. 
 

§ 61 2 
 

1. Wykonawca może powierzyć realizację świadczenia usług wynikających z niniejszej umowy 
podwykonawcom za zgoda i wiedzą Zamawiającego. 

2. Wykonawca odpowiada za działanie Podwykonawców jak za własne. 

                                                           
1 W przypadku braku udziału Podwykonawców w realizacji zamówienia § 5 otrzymuje brzmienie: Wykonawca wykona całość 
zamówienia siłami własnymi bez udziału podwykonawców 

2 W przypadku powierzenia wykonania części umowy przez Podwykonawców dalszym Podwykonawcom zapisy umowy dotyczące 
Podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców 



3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający może na pisemny wniosek Wykonawcy wyrazić 
zgodę na : 

1) wykonanie zamówienia przy pomocy Podwykonawców, mimo niewskazania w 
postępowaniu (ofercie wykonawcy) żadnej części zamówienia przeznaczonej do 
wykonania w ramach podwykonawstwa  (wprowadzenie Podwykonawców), 

2) wskazanie innych Podwykonawców,  
3) rezygnację z Podwykonawców,   
4) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa,  niż zakres określony w postępowaniu 

(Ofercie Wykonawcy). 
4.  Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji dotyczących 

Podwykonawców. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace 
wykonywane przez Podwykonawców oraz zobowiązuje się do zapłaty Podwykonawcom 
wynagrodzenia na podstawie łączącego ich stosunku prawnego. 

5.  Wykonawca lub Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy, przy czym Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6.  Zamawiający, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia  projektu umowy o podwykonawstwo, lub 
projektu zmiany umowy o podwykonawstwo zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu 
umowy/projektu zmiany umowy jeżeli projekt ten  nie spełnia: 
     1)  wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 
usługi. 

7. Brak zgłoszenia  pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy lub projektu zmiany umowy, o której 
mowa w ust. 5 w terminie określonym w ust. 6 uważa się za akceptacje projektu  przez 
Zamawiającego. 

8. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

9.  Zamawiający może  zgłosić pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach 
kiedy umowa nie spełnia warunków określonych w ust. 6. 

10.  W przypadku nie wypełnienia obowiązku informacyjnego o którym mowa w ust. 5 lub 8 
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 9 
umowy. 

11.   Umowa i zmiany do  umowy o podwykonawstwo   powinny być dokonane w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. Strony umowy ustalają, że umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a 
Podwykonawcą będzie odpowiadała ściśle warunkom niniejszej umowy, a w szczególności w 
zakresie terminów wykonania umowy, zakresu prac i wysokości wynagrodzenia. 

12.  Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, który zawarł umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, pod warunkiem, że umowa została  zgłoszona i 
zaakceptowana przez Zamawiającego. 

13.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od 
dnia doręczenia tej informacji. 

14.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 
§ 7 

 
1. Autobus podstawowy, którym Wykonawca będzie świadczył usługi przewozowe, będzie spełniać 

następujące wymagania techniczne :  
1) będzie posiadać co najmniej 30 miejsc, w tym 20 miejsc siedzących,  
2) będzie  wyprodukowany nie wcześniej niż w 2005 roku, 
3) będzie wyposażony w co najmniej dwoje podwójnych drzwi otwieranych pneumatycznie, 



4) będzie przystosowany do przewozu wózka dziecięcego razem z dzieckiem, wózka 
inwalidzkiego razem z osobą niepełnosprawną, oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej. 

 
 

2. W przypadku braku możliwości wykonania usług przewozowych autobusem przeznaczonym do 
wykonywania niniejszej usługi, Wykonawca niezwłocznie wykona przewóz innym autobusem 
(rezerwowym), który będzie spełniać następujące wymagania techniczne: 
1) będzie posiadać co najmniej 30 miejsc, w tym 20 miejsc siedzących,  
2) będzie wyposażone w co najmniej dwoje podwójnych drzwi otwieranych pneumatycznie, 
3) będzie przystosowany do przewozu wózka dziecięcego razem z dzieckiem, wózka 

inwalidzkiego razem z osobą niepełnosprawną, oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej. 
3. W przypadku awarii autobusu na trasie, Wykonawca zapewni zabranie pasażerów  

z miejsca awarii autobusem zastępczym w czasie do 30 minut od momentu awarii  
i dowiezienie ich do celu podróży. 

4. Autobusy, którymi Wykonawca będzie realizował usługę będą  w pełni sprawny technicznie i  będą  
spełniać wymogi techniczne określone przepisami prawa w tym wymogi przewidziane dla 
wykonujących przewozy w regularnej miejskiej komunikacji publicznej oraz będą posiadać 
aktualne badania techniczne potwierdzone odpowiednim wpisem w dowodzie rejestracyjnym. 

 
§ 8 

 
Skargi i reklamacje wynikające z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane są zgodnie z obowiązującą 
uchwałą Rady Miejskiej  w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób  w komunikacji miejskiej na 
terenie miasta i gminy Głuchołazy 
 

§ 9 
 

1. Strony ustalają wartość zamówienia do kwoty …………… złotych brutto (słownie: ………………… 
złotych brutto). 

2. Za wykonanie usług przewozowych będących przedmiotem niniejszej umowy Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie będące iloczynem zrealizowanych wozokilometrów oraz ceny 
jednostkowej tzn.: ………….. zł brutto za jeden kilometr. 

3. Kilometry dojazdowe na trasę  i zjazdowe z trasy wykonywane będą na koszt Wykonawcy. 
4. Podstawą wypłaty wynagrodzenia, będą faktury VAT, wystawiane za pełny miesiąc przez 

Wykonawcę w okresie obowiązywania niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 
5. W zakresie dotyczącym linii komunikacyjnej nr 4  pierwsza płatność dotyczyć będzie miesiąca 

maja 2018r. i dni 28 i 29 kwietnia 2018r. , a ostatnia faktura dotyczyć będzie miesiąca września 
2018r.  

6. Do każdej faktury Wykonawca załączy zestawienie wykonanych w danym miesiącu 
wozokilometrów i ilości kursów. Zestawienie oraz weryfikacja  Zamawiającego wykonanych usług 
na podstawie odczytu i monitoringu poprzez GPS, będzie podstawą do dokonania płatności przez 
Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie płatne  będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze przez 
Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionych faktur. 

8. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy należą się odsetki zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

9. W przypadku gdy Wykonawca zlecił Podwykonawcy wykonanie części prac, do każdej faktury 
Wykonawca ma obowiązek dołączyć dowody zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Dowodem 
takim jest oświadczenie Podwykonawcy potwierdzające otrzymanie wszystkich należnych 



Podwykonawcy kwot z tytułu realizacji umowy o podwykonawstwo lub kopie faktur lub rachunków 
Podwykonawców potwierdzone przez Podwykonawców „za zgodność z oryginałem” wraz z 
dowodami potwierdzającymi dokonanie zapłaty kwot wynikających z tych faktur /rachunków. 

10. Wynagrodzenie Wykonawcy pokrywa wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem 
niniejszej umowy, w związku z czym Wykonawcy nie przysługuje rekompensata, o której mowa w 
ustawie z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym. 

 
 

§ 10 
 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku gdy: 

1) Operator bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji usługi i nie podjął jej realizacji 
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego, 

2) Operator zaprzestał wykonywania usług przewozowych objętych umową i nie podjął ich 
wykonywania pomimo wezwania Zamawiającego, 

3) Operator realizuje przedmiot umowy w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszej 
umowy lub w sposób niezgodny z przepisami prawa, 

4) Operator ogłosi likwidację firmy, 
5) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Operatora, 
6) Operator utracił uprawnienia niezbędne do wykonywania usługi. 

2. Odstąpienie od umowy następuje przez oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, z podaniem przyczyny odstąpienia. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Operator może żądać wyłącznie wynagrodzenie należnego 
z tytułu wykonania części umowy.  

4. 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 dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 113 

 
1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.  
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu niepunktualnego odjazdu autobusu – 10 zł  - jeżeli wykonując dany kurs autobus 
spóźniał się z odjazdami z przystanków, za każdy stwierdzony przypadek spóźnienia, 

2) z tytułu niezrealizowanych kursów – 50 zł - za każdy stwierdzony przypadek niezrealizowania 
kursów,  

3) z tytułu nieprzestrzegania zasad zatrzymywania się na przystankach (nie zatrzymanie się na 
przystanku) – 10 zł  - za każdy stwierdzony przypadek niezatrzymania się na przystanku. Kara 
nie może być zastosowana , jeżeli kierowca nie zatrzyma się  na przystanku z powodu braku 
miejsc w autobusie. 

4) z tytułu niewłaściwej czystości pojazdu – 50 zł w przypadku stwierdzenia niewłaściwej 
czystości pojazdu na podstawie co najmniej pięcioktrotnego zgłaszania skarg i uwag 
pasażerów w tym zakresie, 

5) za niewłaściwą jakość usług wynikającą ze skarg pasażerów lub niewłaściwe zachowanie 
kierującego pojazdem (nieudzielanie pomocy pasażerom, nie udzielenie informacji o 
komunikacji  pasażerom, używanie wulgaryzmów, słów obraźliwych, rozmowy kierowcy w 

                                                           
3 W przypadku braku udziału Podwykonawców w realizacji zamówienia z § 11 ust. 2 wyłącza się pkt 8) i 9) 

 



czasie jazdy przez telefon ) -  10 zł  - za każdy przypadek wystąpienia niewłaściwej jakości 
usług, 

6) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Operatora - 10% wartości brutto umowy 
określonej w § 9 ust. 1,  

7) z tytułu nie udostępnienia autobusu zastępczego w czasie do 30 minut od momentu 
wystąpienia awarii autobusu – 50 zł - za każdy stwierdzony przypadek nie udostępnienia 
autobusu rezerwowego, 

8) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom  
w wysokości  5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy wynikającego z umowy o 
podwykonawstwo za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,  

9) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
nieprzedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmian, w wysokości 50 zł za każdy przypadek niewypełnienia obowiązku informacyjnego, 

10)  z tytułu niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w punkcie 4. ppkt. 6.3. SIWZ czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci 
obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości – 500 zł-  za każdy 
przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

11) z tytułu braku złożenia  przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w wysokości – 500 zł  -  za każdy taki 
przypadek, 

12)  za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszonego wysokość 
kar  umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Strony dopuszczają możliwość potrącania kar umownych z każdej faktury wystawianej przez 
Wykonawcę i na tę czynność Operator wyraża zgodę  bez konieczności wcześniejszych 
powiadomień lub oświadczeń w tym zakresie. 

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności i nie mogą go obciążyć kary umowne za przerwy oraz 
opóźnienia w ruchu spowodowane czynnikami, na które Wykonawca nie ma wpływu (wystąpienie 
siły wyższej). 

 
§ 12 

 
 
1. Dopuszcza się zmiany co do postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w  przypadkach i na zasadach określonych w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy musi nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego 
aneksu pod rygorem nieważności. 

 
§ 13 

 
 
Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią: 

1) Oferta Wykonawcy 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

3) Rozkład Jazdy. 

 

§ 14 
 

1. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny. 



2.  Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z zawarciem i wykonaniem niniejszej 
umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3.  Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

    
 
 
 
 
Zamawiający         Wykonawca 
 
 
 


