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WZÓR UMOWY O REALIZACJĘ USŁUGI PN: ”USŁUGA PRZEWOZOWA  

W ZAKRESIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA TERENIE GMINY GOSTYŃ NA ROK 2022” 

znak umowy: ……………….. 

 

zawarta w dniu ………………... 2021 r.  w Gostyniu (dalej jako: Umowa) pomiędzy: 

Gminą Gostyń z siedzibą w Gostyniu (63-800) przy Rynek 2, posiadającą nr NIP 693-175-03-43, w imieniu której 

działa Burmistrz Gostynia  - Jerzy Kulak, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy -  Hanny Marcinkowskiej, 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

…………………………………………………………. prowadzącym/-ą działalność gospodarczą pod nazwą 

……………………………………………… z siedzibą przy …………………………………………………………, 

posiadającym/-ą nr NIP: ………………………………., REGON: ……………………….……………….../ 

 

………………………………………………………………………………………………… wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy ………………………………, … Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą nr 

NIP ………………………………., REGON ……………………………, reprezentowaną przez Pana/Panią 

………………………………………………. 

zwanym/-ą dalej „Wykonawcą”,  

łącznie zwanymi w dalszej części Umowy „Stronami”, a oddzielnie „Stroną” 

w związku z wyborem Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia  

publicznego pn.: „Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej na terenie Gminy Gostyń na rok 

2022”, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 

1129 ze zm., dalej jako: „Prawo zamówień publicznych”) w trybie podstawowym. 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Zamawiający powierza do wykonania, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania pn. „Usługa 

przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej na terenie gminy Gostyń na rok 2022” w ramach 

bezpłatnej komunikacji miejskiej i podmiejskiej na terenie gminy Gostyń zgodnie z niniejszą umową. 

2. Przedmiot Umowy wskazany w ust. 1 powyżej obejmuje wszystkie prace niezbędne do prawidłowego 

wykonania niniejszej Umowy. Szczegółowy zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy określają: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia, 

2) Załączniki nr 8 i 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – Rozkład jazdy – komunikacji miejskiej i 

podmiejskiej na terenie gminy Gostyń, zwany dalej  „Rozkładem jazdy” 

3) Oferta Wykonawcy,  

3. Dokumenty wskazane w ust. 2 powyżej stanowią załączniki do Umowy i są jej integralną częścią.  

4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy w sposób zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami i zobowiązuje się dołożyć 

wszelkich starań, by przedmiot umowy wykonać w sposób oczekiwany przez Zamawiającego. 

5. Usługa przewozowa odbywać się będzie pojazdami, które Wykonawca wykazał w swojej ofercie. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania jakości świadczonych usług, w tym  

w szczególności do: 

a) przestrzegania godzin przyjazdów i odjazdów podanych na rozkładach jazdy, 
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b) zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów i ich mienia, 

c) zapewnienia komfortu podróży poprzez ogrzewanie, klimatyzację, wentylację  

oraz oświetlenie przestrzeni pasażerskiej w pojazdach, 

d) zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego pojazdów, 

e) utrzymywania czystości pojazdów, 

f) zapewnienia pojazdu dodatkowego w przypadku wystąpienia awarii w czasie do 30 minut od chwili jej 

stwierdzenia. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do podnoszenia jakości usług w miarę potrzeb i z uwzględnieniem uwag 

zgłoszonych przez Zamawiającego., w szczególności poprzez badania preferencji podróżnych i prób 

wychodzenia naprzeciw ich oczekiwaniom oraz dbanie o stosowanie coraz bardziej ekologicznych środków 

transportu. 

8. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie podstawienie autobusu do przystanku początkowego i jego 

powrót po zakończeniu zadania. Koszty te nie będą opłacone w ramach zadania prócz tych, które Zamawiający 

uwzględnił w danych liniach. 

9. Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot niniejszej Umowy będzie realizował przy użyciu sprzętu, materiałów oraz 

środków jakimi dysponuje i koszty związane z dysponowaniem sprzętem, materiałami i środkami zostały 

uwzględnione w wynagrodzeniu przedstawionym w ofercie. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację usług oraz sposób ich wykonania zgodnie z 

przepisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i przepisów wykonawczych. W przypadku 

stwierdzenia, że usługi zostały wykonane niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego 

Zamawiający może odmówić zapłaty wynagrodzenia. 

 

TERMIN REALIZACJI 

§ 2 

1. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy zgodnie z  rozkładem jazdy, w terminie 

od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r 

 

OBOWIĄZKI STRON 

§ 3 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) comiesięczny odbiór od Wykonawcy rozliczenia wykonania usługi objętej umową oraz sprawdzenie 

należytego jej wykonania, 

2) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonanie i odebranie usługi przewozowej, 

3) zapewnienie dostępności, niezbędnych do realizacji umowy, przystanków komunikacyjnych i dworców 

należących do Zamawiającego  oraz poinformowanie Wykonawcy o sposobie ich wykorzystania. 

4) współdziałać z Wykonawcą przy wykonywaniu Umowy w niezbędnym zakresie. Zamawiający zobowiązuje 

się w szczególności do dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego 

wykonania Umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) rozpoczęcie świadczenia usługi komunikacji miejskiej i podmiejskiej od dnia 01 stycznia 2022 r.  

i realizowania jej do ostatniego dnia trwania umowy tj. 31 grudnia 2022 r., 

2) świadczenie usługi przewozowej wg aktualnych rozkładów jazdy komunikacji miejskiej i podmiejskiej, z 

następującym zastrzeżeniem:  

a) w przypadku powstania opóźnienia kierowca winien podjąć próby zniwelowania opóźnienia nie łamiąc 

przy tym przepisów o ruchu drogowym,  

b) w przypadku powstania opóźnienia, kierowca ma obowiązek kontynuowania świadczenia usługi na 

danej linii autobusowej,  
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3) świadczenie usług przewozowych taborem autobusowym wskazanym w ofercie oraz zapewnienia, że 

autobusy te: 

a) będą spełniać wymogi wynikające z obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa, ochrony 

środowiska, prawa o ruchu drogowym oraz warunków technicznych pojazdów, w tym wymagania w 

stosunku do pojazdów użytkowanych do przewozu osób w komunikacji miejskiej i podmiejskiej,  

b) będą w pełni sprawne techniczne i będą posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone 

odpowiednim wpisem w dowodzie rejestracyjnym, 

c) będą posiadały aktualne polisy ubezpieczeniowe OC posiadacza pojazdu w czasie trwania niniejszej 

umowy.  

d) będą czyste wewnątrz i na zewnątrz, a ich wygląd zewnętrzny i wewnętrzny będzie estetyczny, 

e) będą posiadały ogrzewanie wnętrza, a także klimatyzację, które będą włączane lub wyłączane w 

zależności od temperatury zewnętrznej lub potrzeb zgłaszanych przez pasażerów, 

f) po zmroku wnętrze autobusów będzie oświetlone, aby zapewnić łatwe przemieszczanie się osób 

korzystających z pojazdów, 

g) drzwi wejściowe dla pasażera będą zdalnie otwierane i zamykane ze stanowiska kierowcy autobusu, 

zabezpieczone przed możliwością celowego lub przypadkowego ich otwarcia poza wyznaczonym 

przystankiem,  

h) pojazdy będą wyposażone w poręcze ułatwiające zajęcie miejsca w autobusie, 

i) pojazdy będą przystosowane do transportu osób niepełnosprawnych oraz do osób z ograniczoną 

zdolnością ruchową, 

j) pojazdy będą wyposażone w co najmniej jeden dozownik bezdotykowy, automatyczny na płyn 

dezynfekujący ręce wraz z bieżącym uzupełnieniem płynu,  

k) będą wyposażone w przednią widoczną tablicę elektroniczną zawierającą informację o symbolu linii 

autobusowej. Wyświetlana informacja o symbolu linii autobusowej musi być aktualna dla realizowanej 

linii autobusowej w danym czasie w komunikacji miejskiej i podmiejskiej na terenie gminy Gostyń. 

l) będą oznaczane boki autobusów napisem ,,Komunikacja miejska w Gostyniu” wraz z logo Gostynia. 

4) zapewnienie, że w przypadku braku możliwości wykonania usługi przewozowej autobusami określonymi 

w formularzu oferty, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tej sytuacji Zamawiającego oraz dokona 

realizacji umowy innym autobusem zastępczym o parametrach równych lub lepszych wskazanych w treści 

niniejszej umowy, 

5) zapewnienie posiadania przez kierowców autobusów, którymi będą świadczone usługi przewozowe, 

aktualnych uprawnień do kierowania tego rodzaju pojazdami, a także posiadania przez nich aktualnych 

szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz badań lekarskich potwierdzających zdolność do kierowania 

tymi pojazdami, 

6) zapewnienia regularnych badań kierowców pod względem braku w organizmie kierowców alkoholu i 

innych zakazanych powszechnie obowiązującym prawem środków odurzających, 

7) przyjęcie do realizacji zwiększenia zakresu świadczenia usługi przewozowej w przypadku zastosowania 

przez Zamawiającego prawa opcji, o którym mowa w § 6 umowy (prawo opcji),  

8) uzyskanie przed przystąpieniem do realizacji umowy, właściwego zezwolenia określonego w art. 18 ust. 

1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 919 ze zm.), 

9) przygotowanie i przedłożenie do akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji Umowy 

regulaminu przewozów uwzględniającego przepisy obowiązującego prawa, a także zasady rozpatrywania 

skarg i reklamacji. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń do takiego 

regulaminu, które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić przed rozpoczęciem realizacji Umowy.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone, również z winy kierowców autobusów, którymi 

będą świadczone usługi przewozowe będące przedmiotem niniejszej umowy.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i posiadania w autobusach do wglądu regulamin przewozu 

osób w publicznym transporcie zbiorowym. 
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5. Strony zobowiązują się do współpracy przy tworzeniu i aktualizacji rozkładów jazdy  

w celu poprawy funkcjonowania przewozów: Wykonawca w przypadku podjęcia informacji o braku 

zainteresowania daną linią, lub o istniejącym zbyt wysokim natężeniu jest zobowiązany do poinformowania o 

tym fakcie Zamawiającego i rozpoczęcia wspólnych prac w celu ustalenia optymalnego dla użytkowników 

rozkładu jazdy. 

6. W przypadku wystąpienia zagrożenia utraty płynności finansowej Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie 

poinformować o tym Zamawiającego. 

7. Zamawiający wraz z rozpoczęciem świadczenia przedmiotowej usługi dostarczy Wykonawcy urządzenia 

monitorowania wraz z telefonem i aplikacją  „Kiedy przyjedzie” w celu zainstalowania ich w autobusie 

komunikacji miejskiej i podmiejskiej. Wykonawca zobowiązany jest do uruchamiania każdorazowo aplikacji w 

celu rejestracji przejazdu trasy. 

 

ORGANIZACJA I KOORDYNACJA USŁUG 

§ 4 

1. Wykonawca koordynuje i organizuje realizację Przedmiotu Umowy, wykonywanego osobiście lub przez 

Podwykonawców, przy zachowaniu ustalonych standardów wykonania usług.  

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób 

wykonujących następujące czynności w zakresie:  przewóz autobusami. 

3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni 

roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu poświadczone za zgodność z 

oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, o których mowa w ust 2. Kopia umów o pracę powinna zostać zanonimizowana 

w sposób zgodny zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 

pracownika i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi 

usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3 będzie traktowane jako niewypełnienie 

obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 

5. W przypadku awarii pojazdu wykonującego przewozy w ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest do zapewnienia pojazdu zastępczego. Pojazd zastępczy musi być podstawiony niezwłocznie, nie później niż 

w ciągu 30 minut od stwierdzenia awarii. Parametry techniczno-eksploatacyjne pojazdu zastępczego muszą 

spełniać wymogi określone w § 1 ust. 6 Umowy oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

UBEZPIECZENIE 

§ 5 

1. Wykonawca zapewni ubezpieczenie OC prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres 

realizacji  przedmiotu niniejszej Umowy o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł. Brak ubezpieczenia 

w trakcie realizacji Umowy stanowi przerwę w realizacji usług i może stanowić podstawę do odstąpienia 

od Umowy.  

2. Umowy lub polisy ubezpieczenia będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu do wiadomości 

najpóźniej w dniu podpisania Umowy oraz w trakcie realizacji Umowy jeżeli będzie to konieczne.  

3. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w  walucie polskiej, 

w kwotach koniecznych do naprawienia poniesionej szkody. 

4. Zmiany warunków ubezpieczenia wymagają każdorazowo uzyskania zgody Zamawiającego.  

5. Obie Strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych. 
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PRAWO OPCJI 

§ 6 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji w zależności od jego potrzeb, 

wprowadzając zmiany w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej i podmiejskiej, w szczególności: 

1) zmiany przebiegu trasy linii autobusowej, 

2) rezygnacje z linii autobusowej, 

3) dołożenie nowej linii autobusowej, 

4) wydłużenie lub skrócenie linii autobusowej, 

5) dołożenie dodatkowego autobusu lub autobusów na istniejącej lub nowej linii autobusowej w związku 

ograniczeniami nałożonymi przez inne organy dot. ilości miejsc. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 umowy mogą być stałe, okresowe lub doraźne, wynikające z: 

1) zmiany popytu na usługi przewozowe, 

2) konieczności wprowadzenia tras objazdowych w związku z przeprowadzanymi remontami dróg i innymi 

zdarzeniami losowymi, 

3) innych przyczyn uniemożliwiających funkcjonowanie komunikacji miejskiej i podmiejskiej zgodnie z 

zaplanowanym rozkładem jazdy (np. imprezy masowe, uroczystości Państwowe lub kościelne, itp.), 

4) innymi ograniczeniami nałożonymi przez inne ograny. 

3. Wprowadzenie zmian przez Zamawiającego w ramach prawa opcji może skutkować zwiększeniem 

maksymalnie o 10 %, lub zmniejszeniem maksymalnie o 10 %, szacowanych w roku 2022 liczby kilometrów 

objętych zamówieniem podstawowym. 

4. Zmiany w rozkładach jazdy (w przypadku skorzystania z prawa opcji) będą następowały, po wcześniejszym 

uzgodnieniu przez strony.  

5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy w ramach prawa opcji będzie liczone poprzez iloczyn kilometrów 

zwiększających zakres usługi oraz stawkę za 1 km, która została zadeklarowana w formularzu oferty. 

Wynagrodzenie to  zostanie powiększone o należny  podatek VAT. 

 

WYNAGRODZENIE 

§ 7 

1. Strony ustalają miesięczny okres rozliczania umowy. 

2. Wynagrodzenie za świadczenie usług w danym miesiącu, będzie ustalane w oparciu  o faktycznie zrealizowany 

w tym okresie rozkład jazdy komunikacji miejskiej i podmiejskiej przez Wykonawcę oraz podaną w ofercie 

stawkę za 1 km w danym roku. Oznacza to, iż wynagrodzenie przysługuje jedynie w przypadku faktycznej 

realizacji umowy, nawet w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie tych usług z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

3. Zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy, strony przyjmują do rozliczenia cenę 1 km w 2022  roku w wysokości: 

1) netto …………. zł (słownie: ………….……………………….….……), 

2) podatek VAT w wysokości 8 % co stanowi kwotę …..…… zł (słownie: …...........…..), 

3) brutto ………... zł (słownie: ……………………….……………….…….…).  

4. Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: ………………… zł brutto (słownie: 

…………………………..), gdzie: 

- cena netto – …………… zł (słownie: ……………………………….), 

- 8 % podatku (VAT) – …………………. zł, (słownie: ………………………….). 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 może ulec zmianie w przypadku skorzystania przez Zamawiającego 

z prawa opcji, o którym mowa w § 6 umowy oraz w przypadkach wymienionych w § 13 umowy. Przejechanie 

mniejszej ilości kilometrów nie upoważnia Wykonawcy do żądania zrealizowania całości zamówienia lub 

rekompensaty pieniężnej za niezrealizowaną część zamówienia. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy, określone w ust. 4 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem niniejszej 

umowy. 
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7. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek inne roszczenie poza wskazanym powyżej 

wynagrodzeniem, w szczególności nie przysługuje rekompensata, o której mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy 

z dnia 16 grudnia o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1571). Wykonawca nie jest także 

uprawniony do pobierania od pasażerów jakichkolwiek opłat za przejazdy, ani do wystawiania jakichkolwiek 

biletów na przejazd. 

8. Wykonawca będzie wystawiać faktury w okresach miesięcznych, do 10 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu wykonania usługi. 

9. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie, o którym mowa w art. 96b 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz.U. z 2021 poz. 685 ze zm.), pod rygorem 

odmowy zapłaty. Faktura będzie wystawiana z dołu, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym usługa 

była realizowana. Należność  za miesiąc grudzień 2022 r. zostanie przekazana na rachunek bankowy 

Wykonawcy najpóźniej do ostatniego dnia tego miesiąca. 

10. Wykonawca zobowiązuje się wskazywać na fakturze każdorazowo aktualny nr rachunku bankowego jego 

firmy, który służy mu  do rozliczeń z kontrahentami oraz organami skarbowymi, w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą. 

11. Wykonawca każdorazowo do faktury dołączy rozliczenie (zał. nr 1 do SWZ), z którego wynikać będzie ilość 

faktycznie przejechanych kilometrów z wyszczególnieniem dni i tras oraz ewentualnych dodatkowych usług 

przewozowych, o których mowa w § 6 (prawo opcji). W rozliczeniu nie będą ujmowane dojazdy z siedziby 

Wykonawcy do miejsca rozpoczęcia kursu oraz dojazdy z miejsca zakończenia kursu do siedziby Wykonawcy. 

12. W wypadku korzystania przez Wykonawcę z usług Podwykonawców wraz z fakturą należy przedłożyć 

oświadczenia Podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy należnego wynagrodzenia oraz potwierdzonych 

przez bank wydruków przelewów bankowych potwierdzających uregulowanie wymagalnych należności za 

wykonane przez Podwykonawców usługi. 

13. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm., dalej – „ustawa o fakturowaniu”).  

14. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 13, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do 

Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (dalej – „PEF”).  

15. Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których 

mowa w art. 6 ustawy o fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy 

i zamówienia, których dotyczy.  

16. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na adres Zamawiającego na Platformie 

Elektronicznego Fakturowania. 

17. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia 

prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 15 powyżej, do konta 

Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

18. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 

19. Za datę zapłaty Strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego. 

20. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień 

opóźnienia.  

21. Zamawiający będzie regulował swoje zobowiązania z Umowy wyłącznie z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności (MPP). W przypadku braku możliwości zrealizowania płatności MPP z uwagi na 

okoliczności, co do których winę ponosi Wykonawca (w szczególności z uwagi na brak rachunku bankowego, 

o którym mowa w art. 108e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) odsetek za zwłokę 

nie nalicza się. Zapłata zostanie wykonana w momencie, w którym realizacja płatności z zastosowaniem MPP 

stanie się możliwa. 
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PODWYKONAWCY 

§ 8 

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są usługi, wymagana jest 

zgoda Zamawiającego. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na usługi 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Zgłoszenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy jest dopuszczalne jedynie przed przystąpieniem 

przez niego do wykonywania usług i musi zawierać dane Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy 

(w szczególności imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby, dane kontaktowe osób do 

kontaktu ze strony Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy). 

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 2, w trakcie 

realizacji Przedmiotu Umowy, a także przekaże informacje na temat nowych Podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

Dalszemu Podwykonawcy usługi. Jednocześnie termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może następować później niż 7 

dni przed terminem płatności wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego. 

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę/Podwykonawcę realizacji zadania Podwykonawcy/Dalszemu 

Podwykonawcy, Wykonawca/Podwykonawca, zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 

określonych w umowie z Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia Wykonawcy i Podwykonawcy do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji  warunków zamówienia; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5; 

3) nie określa Stron, pomiędzy którymi jest zawierana; 

4) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazały wartości wynagrodzenia /maksymalnej wartości 

umowy z tytułu wykonywania usług; 

5) w części, w jakiej wynagrodzenie za wykonanie usług, które Wykonawca powierza Podwykonawcy, 

przekracza wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego; 

6) postanowienia umowy podwykonawczej uzależniają zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 

przez Wykonawcę od otrzymania przez Wykonawcę zapłaty od Zamawiającego za wykonany zakres 

usług; 

7) postanowienia umowy podwykonawczej uniemożliwiają rozliczenie Stron według zasad określonych 

w niniejszej Umowie; 

8) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niż określony w Umowie z Zamawiającym moment odbioru 

wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowiące podstawę wystawienia faktury VAT za wykonane 

prace (odbiór częściowy, końcowy itp. stanowiący podstawę wystawienia faktury VAT przez 
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Wykonawcę na rzecz Zamawiającego); 

9) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dłuższy niż niniejsza Umowa; 

10) okres odpowiedzialności za wady jest krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec 

Zamawiającego; 

11) umowa podwykonawcza nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na usługi z Dalszymi 

Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji 

i zgody Wykonawcy, 

12) umowa podwykonawcza zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Prawa zamówień publicznych. 

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są usługi, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca lub Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na usługi przedkłada zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o  podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy 

w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany 

przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. 

Powyższe wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

12. Powyższe uregulowania stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

 

SKARGI I REKLAMACJE 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania wdrożoną procedurą umożliwiającą zainteresowanym osobom 

składanie skarg i reklamacji. Wewnętrzna procedura powinna przewidywać możliwość poniesienia kosztu 

naprawienia szkody w razie udokumentowania przez osobę poszkodowaną wystąpienia szkody wskutek 

nienależytego świadczenia umowy.  

2. Wewnętrzna procedura o której mowa w ust 1 powinna zostać dostarczona na każde wezwanie Zamawiającego 

w terminie 14 dni. 

3. Wewnętrzna procedura o której mowa w ust. 1, będzie przewidywać udzielenie odpowiedzi zgłaszającemu 

skargę lub reklamację w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia otrzymania skargi lub reklamacji. 

4. Wewnętrzna procedura, o której mowa w ust. 1, powinna także przewidywać możliwość złożenia skargi lub 

reklamacji zarówno bezpośrednio w siedzibie Wykonawcy jak i za pomocą wiadomości e-mail oraz za pomocą 

usługi pocztowej. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia rejestru skarg i reklamacji związanych z realizacją niniejszej 

umowy przez cały okres obowiązywania umowy oraz przez okres 2 lat od zakończenia umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania comiesięcznego zestawienia zawierającego informację o liczbie 

złożonych skarg i reklamacji, sposobie ich załatwienia oraz o liczbie i wysokości przyznanych odszkodowań. 

Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego, przedłoży zestawienie w formie pisemnej lub elektronicznej 

w terminie 30 dni od dnia zakończenia miesiąca dla którego zostało przygotowane zestawienie.  

7. Wszelkie zmiany procedury określonej w ust. 1 mogą zostać jedynie dokonane po pisemnej, pod rygorem 

nieważności, akceptacji Zamawiającego. 
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 

§ 10 

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez pasażerów oraz osobom trzecim 

podczas wykonywania przewozów. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia, w tym finansowe, innego podmiotu, z zasobów 

których korzystał Wykonawca, by potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawca załatwia we własnym imieniu i na własny koszt wszelkie skargi i reklamacje. Reklamacje będą 

rozpatrywane przez Wykonawcę pisemnie w terminie do 30 dni. 

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy 

podmiotów trzecich, z zasobów których korzystał, by potwierdzić spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu, w tym również za zapłatę należnego wynagrodzenia, jakość świadczenia usługi, terminowość 

oraz bezpieczeństwo ich wykonania. 

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 11 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 2,0 % ceny 

ofertowej brutto. 

2. Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.  

nr 95 1600 1462 1834 5236 6000 0012 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 450 ust. 2 pkt. 1-3 

Prawa zamówień publicznych. 

4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 

o których mowa w ust. 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, najpóźniej na 14 dni przed upływem 

terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia, wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 

Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

6. Zabezpieczenie powinno obejmować cały okres realizacji Przedmiotu Umowy powiększony o 30 dni liczonych 

od dnia zrealizowania Przedmiotu Umowy. 

7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane, przy czym kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady będzie wynosiła 30 % wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu 

po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

 

KARY UMOWNE 

§ 12 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę Zamawiający może żądać 

zapłaty kary umownej.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej: 

1) za każdy stwierdzony odjazd z przystanku przed czasem, określonym w rozkładzie jazdy powyżej 5 minut 
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– 30,00 zł, 

2) za każdy stwierdzony odjazd z przystanku po czasie, określonym w rozkładzie jazdy powyżej 5 minut – 

30,00 zł, 

3) za każde stwierdzone pominięcie przystanku autobusowego, określonego w rozkładzie jazdy – 100,00 

zł,  

4) za każde stwierdzone niezrealizowanie przejazdu na danej linii autobusowej – 500,00 zł, 

5) za nie podstawienie w czasie 30 minut pojazdu zastępczego od miejsca, w którym kurs nie został 

wykonany lub przerwany – 500,00 zł, 

6) za każdy stwierdzony brak czystości pojazdu wewnątrz i na zewnątrz – 50,00 zł  

7) za każdy stwierdzony brak lub niewłaściwe oznakowanie autobusu – 100,00 zł, 

8) za każdy stwierdzony przypadek realizacji przewozów autobusami innymi, niż wskazanymi w formularzu 

oferty bez powiadomienia Zamawiającego o tej zmianie – 2.000,00 zł, 

9) za nie przyjęcie do realizacji zwiększenia świadczenia usługi przewozowej w ramach prawa opcji – 

2.000,00 zł brutto,  

10) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości ceny 

ofertowej brutto, o której mowa w § 7 ust. 4 Umowy; 

11) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,05% wartości brutto umowy o podwykonawstwo, za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki; 

12) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

usługi, lub projektu jej zmiany, o której mowa w § 8 ust.1 Umowy w wysokości 1000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek; 

13) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany, o której mowa w § 8 ust. 9 Umowy w wysokości 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

14) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 8 ust. 15 

w wysokości 700,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

15) za nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami 

świadczącymi usługi w wysokości  200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od terminu 

określonego w § 4 ust. 3 Umowy; 

3. Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych, o których mowa w ust. 2 pkt. 1)-5)  

w przypadku nie wykonania pracy przewozowej lub spóźnień powstałych wskutek: 

1) klęsk żywiołowych, powodzi, śnieżycy oraz innych gwałtownych zdarzeniach atmosferycznych, 

udokumentowanych przez Wykonawcę, 

2) przeszkód drogowych i innych okoliczności zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy, 

udokumentowanych przez Wykonawcę. 

4. W przypadku przerwania przez Wykonawcę realizacji przewozów wynikających  

z zawartej umowy przez okres  3 dni, Zamawiający, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody sądu 

zaangażuje do ich wykonania inne podmioty gospodarcze na koszt i ryzyko Wykonawcy. Poniesionymi z tego 

tytułu kosztami obciąży Wykonawcę. W sytuacji określonej w poprzedzającym zdaniu, Zamawiający 

zachowuje jednocześnie prawo do roszczenia o naprawienie szkody. 

5. Kary umowne wymienione w ust. 2 pkt. 1)-5) stosowane będą w oparciu o odczyty parametrów z aplikacji 

telefonicznej „Kiedy Przyjedzie” zainstalowanych w autobusach. 

6. Kary umowne wymienione w ust. 2 pkt. 1) stosowane będą po otrzymaniu zgłoszenia pisemnego lub 

telefonicznego przez pasażera oraz potwierdzeniu wymienionego w nim zdarzenia przez Zamawiającego. W 

przypadku kiedy autobus odjedzie z przystanku przed czasem powyżej 5 min., winien na kolejnym przystanku 

odczekać. Jeżeli odjazd przed czasem z kolejnych przystanków narasta, wówczas stosowana będzie kara 

łączna za wszystkie przystanki, na których potwierdzono odjazd z przystanku przed czasem powyżej 5 min.  

7. Kary umowne wymienione w ust. 2 pkt. 2) stosowane będą po otrzymaniu zgłoszenia pisemnego lub 
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telefonicznego przez pasażera oraz potwierdzeniu wymienionego w nim zdarzenia przez Zamawiającego. W 

przypadku kiedy autobus odjedzie z przystanku po czasie powyżej 5 min. i opóźnienie to narastało, wówczas 

stosowana będzie kara łączna za opóźnienie na wszystkich przystankach, na których potwierdzono odjazd 

po czasie powyżej 5 min.  

8. Kary umowne wymienione w ust. 2 pkt. 3) stosowane będą po otrzymaniu zgłoszenia pisemnego lub 

telefonicznego przez pasażera oraz potwierdzeniu wymienionego w nim zdarzenia przez Zamawiającego. W 

przypadku kiedy autobus pominął przystanek z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wówczas 

stosowana będzie kara łączna za pominięcie wszystkich przystanków, w zakresie w jakim zostanie to 

potwierdzone. Wykonawca po pominięciu przystanku winien niezwłocznie realizować kolejne odjazdy  

z przystanków zgodnie z rozkładem jazdy 

9. Kary umowne wymienione w ust. 2 pkt. 4) stosowane będą po otrzymaniu zgłoszenia pisemnego lub 

telefonicznego przez pasażera oraz potwierdzeniu wymienionego w nim zdarzenia przez Zamawiającego. W 

przypadku kiedy autobus nie wyjechał na daną linię autobusową od stacji początkowej z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, wówczas stosowana będzie kara za niezrealizowanie przejazdu na danej linii 

autobusowej.  

10. Kary umowne wymienione w ust. 2 pkt. 5) stosowane będą po otrzymaniu zgłoszenia pisemnego lub 

telefonicznego przez pasażera oraz potwierdzeniu wymienionego w nim zdarzenia przez Zamawiającego. W 

przypadku kiedy autobus uległ awarii i nie może kontynuować jazdy, Wykonawca winien niezwłocznie 

podstawić na miejsce awarii autobus zastępczy i kontynuować rozkład jazdy. Opóźnienia wynikłe z awarii  

i podstawienia autobusu zastępczego nie będą naliczane jako kary za odjazd z przystanku po czasie powyżej 

5 min.  

11. Kary umowne wymienione w ust. 2 pkt. 6) stosowane będą po otrzymaniu zgłoszenia pisemnego lub 

telefonicznego przez pasażera oraz potwierdzeniu wymienionego w nim zdarzenia przez Zamawiającego. 

Zamawiający odstąpi od naliczenia kary w przypadku, gdy po jego interwencji Wykonawca niezwłoczne 

usunie naruszenia w tym zakresie. Jeżeli Wykonawca nie wywiążę się z tego zobowiązania bądź nadal nie 

będzie przestrzegał czystości pojazdu, wówczas stosowana będzie kara łączna za dni, w których 

potwierdzono brak takiej czystości. Kara nie będzie naliczana za brak czystości zewnętrznej pojazdu w czasie 

intensywnych opadów deszczu lub śniegu. 

12. Kary umowne wymienione w ust. 2 pkt. 7) stosowane będą po otrzymaniu zgłoszenia pisemnego lub 

telefonicznego przez pasażera oraz potwierdzeniu wymienionego w nim zdarzenia przez Zamawiającego. 

Zamawiający odstąpi od naliczenia kary w przypadku, gdy po jego interwencji Wykonawca niezwłoczne 

usunie naruszenia w tym zakresie. Jeżeli Wykonawca nie wywiążę się z tego zobowiązania bądź nadal nie 

będzie przestrzegał prawidłowego oznakowania autobusu, wówczas stosowana będzie kara łączna za dni, w 

których potwierdzono brak takiego oznakowania.  

13. Kary umowne wymienione w ust. 2 pkt. 8) stosowane będą po otrzymaniu zgłoszenia pisemnego lub 

telefonicznego przez pasażera oraz potwierdzeniu wymienionego w nim zdarzenia przez Zamawiającego. 

Zamawiający odstąpi od naliczenia kary w przypadku wykazania przez Wykonawcę uzasadnionych przyczyn 

nie powiadomienia go o realizacji umowy innym autobusem niż wskazanym w formularzu oferty oraz braku 

zgłoszenia zmiany w tym zakresie zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 4 umowy.  

14. Zastrzeżenie powyższych kar umownych nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

15. Do 15 – go dnia kolejnego miesiąca po zakończeniu danego miesiąca, w których zrealizowano przewozy, 

Wykonawca ma prawo wystąpić do Zamawiającego z odpowiednio uzasadnionym wnioskiem o zaniechanie 

naliczania kar umownych w odniesieniu do tych przypadków stwierdzonych nieprawidłowości, które zaistniały 

z przyczyn przez Wykonawcę niezawinionych. 

16. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu od Zamawiającego 

wynagrodzenia, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu i wyznaczeniu mu terminu nie krótszego niż 7 dni 

na ich uiszczenie. 
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17. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za odstąpienie od Umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % wartości ceny ofertowej brutto, o której mowa w § 7 

ust. 4 Umowy. 

18. Kary umowne podlegają sumowaniu, z zastrzeżeniem jednak, że naliczone kary umowne nie mogą 

przekroczyć 40% całkowitego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy.  

19. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych, na zasadach ogólnych. 

 

ZMIANA TREŚCI UMOWY 

§ 13 

1. Zmiany niniejszej umowy dopuszczone są w granicach: 

1) zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała 

możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do 

zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co 

wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie Umowy; 

2) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania usług przez 

Zamawiającego,  

3) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, pożar na terenie objętym 

Przedmiotem Umowy, protesty społeczne, epidemia itp.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość 

wykonywania usług,  

4) prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności nieprzewidzianych Umową, które spowodowały 

niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w realizacji Umowy, lub gdy 

zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 ust. 1-2 Prawa zamówień publicznych 

oraz ust. 3 Umowy. 

5) zmiany godzin odjazdów w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej  

i podmiejskiej, w zależności od zapotrzebowania pasażerów, 

6) zmiany ilości kursów, likwidacji lub zwiększenia kursów wynikających  

z zapotrzebowania, zmiany lub wprowadzenia nowych tras lub objazdów, zgodnie  

z zastrzeżonym w niniejszej umowie prawem opcji, 

7) zmiany  umownego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 4 umowy, które może ulec zmniejszeniu 

w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji części przedmiotu umowy oraz w przypadku 

zasadnego i skutecznego odstąpienia od umowy przez Strony. Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie zrealizowanego w tym okresie rozkład jazdy komunikacji 

miejskiej i podmiejskiej. 

8) zmiany wykazu sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia, na sprzęt lepszy lub co najmniej 

równoważny, 

9) zmiany formy prawnej, w której Wykonawca prowadzi swoją działalność, 

10) zmiany w zakresie rozkładu jazdy i wysokości maksymalnego przewidywanego wynagrodzenia, w 

przypadku wystąpienia udokumentowanego natężenia ruchu uniemożliwiającego zgodne z przepisami 

zabranie wszystkich pasażerów, występującego nieprzerwanie przez okres co najmniej 7 dni. 

11) zmiany zakresu świadczenia usługi w sytuacji, kiedy świadczenie stanie się niemożliwe do realizacji, w 

szczególności w przypadku siły wyższej, w szczególności wystąpienia na terenie RP epidemii, strajku, 

zakazu prowadzenia transportu publicznego, do chwili ustania przyczyny takiej zmiany. 

2. Zmiany określone w ust. 1 pkt.  7) i 8)  mogą nastąpić dopiero po przedstawieniu przez Wykonawcę wniosku 

wraz z precyzyjnym uzasadnieniem i udokumentowaniem okoliczności wpływających na konieczność 

dokonania zmiany umowy, wraz z precyzyjną kalkulacją kosztów i jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 

3. Niezależnie, od postanowień ust. 1, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy: 
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1) jeżeli konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając 

z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru Umowy 

a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej Umowy; 

2) jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10%, a zmiany te nie 

powodują zmiany ogólnego charakteru Umowy.  

Powyższe dot. zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia zakresu Umowy i zw. z tym wynagrodzenia, a także 

terminu realizacji Umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego ostrzegania Zamawiającego o szczególnych przyszłych 

wydarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość usług lub opóźnienie w realizacji usług 

będących Przedmiotem Umowy. Wykonawca jest obowiązany do opracowania i przedstawienia 

Zamawiającemu do akceptacji propozycji dotyczących uniknięcia lub zmniejszenia wpływu przedmiotowego 

wydarzenia lub okoliczności mających wpływ na realizację usług będących Przedmiotem niniejszej Umowy. 

Okoliczności,  o których mowa powyżej mogą wpłynąć na zmianę treści niniejszej Umowy jedynie na 

warunkach określonych powyżej lub w art. 455 Prawa zamówień publicznych. 

5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie 

stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

6. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje 

Przedmiotu Umowy - odpowiednie zapisy Umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego. 

7. Wszelkie zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.  

8. Nie stanowi istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 Prawa zamówień publicznych i nie wymaga formy 

pisemnej w postaci aneksu do Umowy: 

1) zmiana danych osób kontaktowych, 

2) zmiana danych teleadresowych,  

3) zmiana osób z personelu Wykonawcy, pod warunkiem zapewnienia co najmniej takich samych 

kwalifikacji i doświadczenia, jakie było wymagane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 14 

1. Zamawiającemu niezależnie od uprawnień przewidzianych w Kodeksie cywilnym, przysługuje prawo 

odstąpienia od Umowy w całości lub w części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy gdy: 

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację Umowy i przerwa ta trwa 

dłużej niż 3 dni, po uprzednim wezwaniu do podjęcia usług i wyznaczeniu terminu nie krótszego niż 

1 dzień; 

2) Wykonawca nie zapewnia przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy polisy OC, o której mowa w § 5 

ust. 1 Umowy; 

3) wydano ostateczną decyzję względem Wykonawcy o odebraniu licencji lub zezwolenia na przewóz osób 

w zakresie objętym niniejszą umową, 

4) wydano prawomocny wyrok sądowy względem Wykonawcy o zakazie prowadzenia działalności 

gospodarczej w zakresie objętym niniejszą umową, 

5) złożony został wobec Wykonawcy wniosek o ogłoszenie upadłości, ogłoszono jego  upadłość lub 

likwidację, 

6) wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy został oddalony, 

7) wszczęto wobec Wykonawcy postępowanie egzekucyjne, 

8) Wykonawca nie reguluje swoich płatności wobec pracowników, osób pozostających  

z nim w stosunku zlecenia, kontrahentów, 

2. Niezależnie od uprawnień przewidzianych w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 

Umowy w całości lub w części w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
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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. W ww. przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

3. Wykonawcy niezależnie od uprawnień przewidzianych w Kodeksie cywilnym, przysługuje prawo odstąpienia 

od Umowy w całości lub w części, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, jeżeli Zamawiający nie 

wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury VAT - mimo uprzedniego wezwania i wyznaczenia mu 

dodatkowego, bezskutecznego terminu nie krótszego niż 14 dni. 

4. Strony mogą skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od wystąpienia przyczyny 

odstąpienia, o których mowa w ust. 1-3. 

5. Odstąpienie przez Zamawiającego od niniejszej umowy w przypadkach wymienionych w ust. 1 i 2 uważa się 

za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

6. Odstąpienie od Umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 

§ 15 

1. Wykonawca wdraża i stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia stopnia 

bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane 

osobowe są przetwarzane na podstawie Umowy, w tym zapewniające możliwość ciągłego zapewnienia 

poufności, integralności, dostępności i odporności systemów służących do przetwarzania danych osobowych 

oraz usług przetwarzania oraz zapewniające możliwość szybkiego przywrócenia dostępności danych 

osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) Zamawiający wskazuje, 

że: 

1) Administratorem danych osobowych w odniesieniu do osób ze strony Wykonawcy jest Gmina Gostyń w 

imieniu, której działa Burmistrz Gostynia, z siedzibą Rynek 2, 63-800 Gostyń. Wyznaczono inspektora 

ochrony danych, z którym można kontaktować się e-mailem: iod@um.gostyn.pl lub telefonicznie 65 

5752113.  

2) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO w celu zawarcia i 

realizacji Umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze. Podstawą przetwarzania danych innych osób wskazanych w umowie oraz danych 

osobowych pozyskanych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO.  

3) Dane będą udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach prawa. Dane osobowe mogą być 

udostępnione innym podmiotom działającym na zlecenie Administratora dostarczającym 

oprogramowanie komputerowe, świadczącym usługi serwisowe, prawne, bankowe i inne na podstawie 

umów powierzenia przetwarzania danych.  Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia 

umowy, a także do czasu przedawnienia roszczeń związanych z umową oraz przez okres wskazany 

przez przepisy prawa w związku z realizacją obowiązków podatkowych, rachunkowych, 

ubezpieczeniowych i archiwizacyjnych.  

4) Istnieje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo uzyskania ich kopii, prawo 

do sprostowania, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo 

wniesienia skargi.  

5) Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym i jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. 

Zbierane i przetwarzane dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
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3. W zakresie związanym z realizacją Umowy, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem 

danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, Wykonawca oświadcza, iż 

postępuje zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

§ 16 

1. W trakcie realizacji Umowy w kontaktach z Wykonawcą, Zamawiającego reprezentować będą:  

1) Bogusław Pakuła Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gostyniu tel. 65 575 21 37 

/imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu 

2. W trakcie realizacji Umowy w kontaktach z Zamawiającym, Wykonawcę reprezentować będą:  

1) ………….……………………………………………………………………………… 

/imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu 

3. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę obowiązek wydelegowania przedstawiciela na narady 

koordynacyjne. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 17 

1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na inny podmiot, bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.  

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej Umowy jest sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. W okresie trwania niniejszej Umowy Strony są zobowiązane informować się nawzajem na piśmie  

o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku 

korespondencję wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru  

i nieodebraną, uważa się za doręczoną. 

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

6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

 

 

 

 

 

 ............................................... ............................................... 

 Zamawiający Wykonawca 

 

 

 

 

Załączniki: 

 Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia - Arkusze - komunikacja miejska i podmiejska - 

zestawienie zbiorcze rok 2022 - 4x, 

 kopia polisy OC, 

 Specyfikacja Warunków Zamówienia, 

 Załącznik nr 8 i 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – Rozkłady jazdy, zwane dalej  „Rozkładem 

jazdy” 

 Oferta Wykonawcy. 


