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Załącznik nr 4 do SWZ (dot. cz. I, II i Cz. III) 

UMOWA 

zawarta w Świerklańcu w dniu ……………………….roku  pomiędzy:  

Przedsiębiorstwem Komunikacji Metropolitalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 42-622 

Świerklaniec, ul. Parkowa 3 działającym na podstawie wpisu do rejestru sądowego Sądu Rejonowego w 

Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000019110, NIP 645-21-62-922, 
Kapitał zakładowy: 6 385 400,00 zł w imieniu i na rzecz którego działają: 

 

1. ……………………………………………………….  

2. ……………………………………………………….  

zwanym dalej Zamawiającym  

oraz:  

…………………………………………………………………………….. działającą na podstawie………………………………………., 
NIP ………………………….. w imieniu i na rzecz którego działa:  

1.  ………………………………………. 

zwaną dalej Wykonawcą 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu 

nieograniczonego, przeprowadzonym zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 

września 2019 roku (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), została zawarta umowa o następującej treści:  

 

§ 1 

1. Zamawiający oświadcza, że w dniu 29 grudnia 2021r. zawarł umowę Nr OP/29/CRU/434/RUZP/21 z 

Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią (dalej: GZM), na świadczenie usług przewozowych w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego na obszarze, na którym GZM pełni funkcję organizatora transportu 
publicznego zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4b ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem zgody i koncesje niezbędne do wykonania 

niniejszej Umowy oraz że posiada po temu odpowiednie zasoby i zobowiązuje się stan ten utrzymać przez 

cały czas obowiązywania niniejszej Umowy(dalej: Umowa). Pracownicy wyznaczeni do realizacji Umowy 

posiadają poświadczone właściwymi dokumentami kwalifikacje do przewozu osób autobusami komunikacji 

miejskiej oraz uprawnienia i doświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Umowy („Wymagania wobec 

pracowników Wykonawcy”) oraz oświadcza, że dysponuje potencjałem osób uprawnionych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Kierowcy ci nie mogą być zatrudnieni na stanowisku 
kierowcy u Zamawiającego. 

3. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie 

usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii/liniach ………… przy 

wykorzystaniu autobusów o specyfikacji określonej w Załączniku nr 1 „Wymagania wobec pojazdów 

Wykonawcy” do Umowy. 

4. W okresie obowiązywania Umowy Zamawiający zleci Wykonawcy wykonanie Usług w liczbie ……….. 

wozokilometrów. Zamawiający wskazuje, że minimalna wielkość świadczenia określonego umową wyniesie 
50% ilości wzkm wskazanych powyżej.   

5. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian w rozkładzie jazdy, w związku z następującymi 
okolicznościami: 

a) w przypadku wprowadzenia zmian rozkładu jazdy przez GZM lub ZTM ( w tym rezygnacji z linii); 

b) w przypadku wystąpienia czasowych, nieprzewidzianych, niezależnych od Zamawiającego oraz 

Wykonawcy okoliczności związanych z doraźnymi remontami dróg lub instalacji przebiegających przez 

drogi, awariami układu sieci drogowej, wypadkami lub kolizjami drogowymi lub z innych przyczyn 

uniemożliwiających funkcjonowanie komunikacji miejskiej na trasie określonej w obowiązującym 

rozkładzie jazdy. Zmiany w rozkładzie jazdy nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają aneksu do umowy. 
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6.  W przypadkach określonych wyżej wszelkie objazdy powinny być uzgodnione z Zamawiającym. 

7.  W przypadku niedokonania z Zamawiającym  uzgodnień, o których mowa w ust. 6 Wykonawca nie będzie 

posiadać żadnego roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu wykonania dodatkowych usług przewozowych. 

8. Wartość netto zobowiązania wynosi …………netto (………………………. brutto), natomiast jednostkowa stawka 

za wzkm pracy eksploatacyjnej wynosi ……..netto (……. brutto). 

9.  Zamawiający  zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania 

Umowy, w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych informacji związanych z realizacją Umowy, a także 

do zapłaty umówionego wynagrodzenia zgodnie z Umową. 

10. Przedmiot umowy będzie wykonywany z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów prawa, ze 

szczególnym uwzględnieniem Ustawy o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 roku (tj. Dz.U. z 

2019r. poz. 1412 ze zm.) oraz Ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 roku (tj. Dz.U. z 

2022r. poz. 180 ze zm.). 

11. Kierujący pojazdami w trakcie realizacji usług zatrudnieni są przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie stosunku pracy.  

12. W celu weryfikacji zatrudnienia, o którym mowa w ust. 11, Zamawiający może żądać: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,  

b) złożenia, w terminie 5 dni od pisemnego wezwania Zamawiającego, oświadczenia o zatrudnieniu osób 

wykonujących czynności wskazane w ust. 11 na podstawie stosunku pracy (oświadczenie Wykonawcy 

lub podwykonawcy), 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem zanonimizowanej (tj. pozbawionej danych osobowych) kopii 

dokumentu (umowy) potwierdzającego zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, złożonej w termi-

nie 5 dni od pisemnego wezwania Zamawiającego, 

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego opłacanie 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, 

e) zanonimizowanych kopii dowodów potwierdzających zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego i zdro-

wotnego  

- zawierających informacje, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szcze-

gólności datę zawarcia umowy, rodzaj umowy, stanowisko, na którym zatrudniony jest pracownik. Kopia 

umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracow-

nika, 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 (ogólne rozporządze-

nie o ochronie danych) (Dz. Urz. UW. L Nr 119), (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracownika). 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj stosunku pracy, stanowisko, na którym zatrudniony 

jest pracownik i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

§ 2 

Umowa zawarta zostaje na czas określony, tj. na okres od dnia ……………… do dnia ……………... lub do 

wyczerpania wielkości pracy eksploatacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 4 Umowy, w zależności które z tych 

zdarzeń wystąpi pierwsze. 

  

§ 3 

1. Wykonawca będzie wykonywał usługi zgodnie z przekazywanymi przez Zamawiającego rozkładami jazdy 

wraz z ewentualnymi wariantami tras. 

2. Rozkłady jazdy będą przekazywane Wykonawcy z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem przed ich 

wejściem w życie, przy czym w sytuacjach nagłych lub niezależnych od Stron termin ten może ulec 

skróceniu. 
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3. Aktualne rozkłady jazdy będą przesyłane Wykonawcy za pomocą poczty elektronicznej na adres  

e-mail: ……………... .   

4. Przy świadczeniu Usługi Wykonawca jest obowiązany do przestrzegania przepisów prawa, a także 

przestrzegania zasad świadczenia Usług określonych w Załączniku nr 2 „Wymagania wobec Wykonawcy” 

do Umowy. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów korzystających 

z Usług świadczonych na podstawie Umowy.   

5. Wykonawca na swój koszt zapewnia odpowiednio przeszkolony personel do realizacji Usług, a także 

gwarantuje, iż pojazdy wraz z wyposażeniem spełniają wszelkie wymogi prawne. Dodatkowo pojazdy 

Wykonawcy mają uzyskać Certyfikat, o którym mowa w Załączniku nr 3 „Procedura dopuszczenia pojazdu 

do obsługi linii” do Umowy. 

6. W okresie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) zapewnienia osób na stanowiskach kierujących pojazdami, zgodnie z Załącznikiem nr 5 „Wymagania 

wobec Pracowników Wykonawcy” do Umowy i innych osób, koniecznych do realizacji Umowy, które 

posiadają odpowiednie uprawnienia, doświadczenie i kwalifikacje, 

b) przestrzegania zapisów określonych w Regulaminie przewozu oraz innych przepisów porządkowych 

obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez ZTM, a także zapisów 

Taryfy przewozu w komunikacji zbiorowej organizowanej przez ZTM, 

c) świadczenia Usług zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Załączniku nr 2 „Wymagania wobec 

Wykonawcy” do Umowy, 

d) świadczenia Usług zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Załączniku nr 6 „Zasady komfortu 

termicznego” do Umowy w zakresie zapewnienia komfortu termicznego przestrzeni pasażerskiej, 

e) świadczenia Usług wyłącznie przy użyciu pojazdów: 

         - oznakowanych wewnętrznie i zewnętrznie w zakresie liniowej informacji pasażerskiej zgodnie ze 

Standardami działania Systemu Informacji Pasażerskiej, które stanowią Załącznik nr 7a „Standardy 

działania Systemu Informacji Pasażerskiej” do Umowy, 

           - zgodnych z obowiązującymi zasadami identyfikacji wizualnej i oznakowania pojazdów                    

stanowiącymi Załącznik nr 7 „Zasady identyfikacji wizualnej  i oznakowania autobusów” do Umowy, 

f) wykonywania wszystkich przewozów punktualnie, jak również zapewnienia prawidłowej  jakości Usług 

zgodnie z warunkami opisanymi w Załączniku nr 2 „Wymagania wobec Wykonawcy” do Umowy, 

g) zwrotu do Zamawiającego - wszystkich biletów zatrzymanych w kasownikach znajdujących się w 

pojazdach (co najmniej raz w tygodniu) wraz z informacją o dacie, numerze linii i numerze taborowym 

pojazdu, w którym doszło do zdarzenia, 

h) umożliwiania przeprowadzania kontroli jakości świadczenia Usług zgodnie  z zasadami określonymi w 

Załączniku nr 2 „Wymagania wobec Wykonawcy” do Umowy, 

i) umożliwiania przeprowadzania kontroli biletowej pasażerów oraz wykonywania poleceń wydawanych 

w zakresie realizacji kontroli, zgodnie z zasadami określonymi  w Załączniku nr 2 „Wymagania wobec 

Wykonawcy” do Umowy, 

j) rozpatrywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem przewozu we własnym 

zakresie wszelkich skarg, wniosków i reklamacji pasażerów, jak również do przekazywania odpowiedzi 

na skargi, wnioski i reklamacje pasażerów przesłane przez Zamawiającego, w terminach wskazanych 

przez Zamawiającego, a także zaspakajania we własnym zakresie wszelkich roszczeń zgłaszanych przez 

pasażerów i inne podmioty, które poniosły szkody w związku z wykonywaniem Usług, 

k) składania sprawozdań z realizacji Usług w terminie i zakresie ustalonym w Załączniku nr 12 „Raport 

przewozów niezrealizowanych” do Umowy i w Załączniku nr 12a „Sprawozdanie z realizacji usług 

przewozowych” do Umowy, 

l) uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców z ich właścicielami lub 

zarządzającymi zgodnie z obowiązującymi przepisami w terminie umożliwiającym prawidłową 
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realizację Usług, w tym ponoszenia wszelkich kosztów, opłat itp. związanych z korzystaniem z 

przystanków komunikacyjnych i dworców, 

m) prowadzenia sprzedaży biletów zgodnie z Załącznikiem nr 9 „Zasady sprzedaży biletów przez 

Wykonawcę i kontroli jej przestrzegania” do Umowy, 

n) respektowania przepisów, wytycznych i zaleceń wydanych przez organy administracji publicznej, 

związanych z zapewnieniem pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz 

utrzymaniem środka transportu we właściwym stanie sanitarnym, 

o) dysponowania bazą eksploatacyjną w rozumieniu art. 4 pkt 21a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919, 1005) zlokalizowaną na obszarze, na którym na dzień 

zawarcia Umowy ZTM pełni funkcję organizatora publicznego transportu zbiorowego, 

p) stosowania elektronicznego systemu pobierania opłat za przejazdy zgodnie z zasadami określonymi w 

Załączniku nr 4 „Zasady stosowania przez Wykonawcę elektronicznego systemu pobierania opłat za 

przejazd” do Umowy, 

q) świadczenia Umowy zgodnie z wytycznymi: 

 - Załącznika nr 6 „Zasady komfortu termicznego” do Umowy, 

           - Załącznika nr 8 „Zasady obsługi pasażerów i przystanków” do Umowy, 

           - Załącznika nr 13 „Czystość i estetyka pojazdów” do Umowy. 

7. Wykonawca świadczyć będzie usługi siłami własnymi/z udziałem podwykonawców. Wykonawca 
zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o nazwie podwykonawcy, danych kontaktowych, zakresie 
zleconych mu usług i okresie w jakim usługi te będą mu zlecane. Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia, aby podwykonawca posiadał odpowiednie uprawnienia i doświadczenie niezbędne do 
realizacji usług objętych niniejszą umową.  

8. Każde działanie o zaniechanie podwykonawcy będzie równoznaczne z działaniem i zaniechaniem 
Wykonawcy ze wszystkimi skutkami prawnymi, w tym obowiązkiem zapłaty kar umownych przez 
Wykonawcę. 

9. W żadnym wypadku Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy, a odpowiedzialność taką ponosi wyłącznie Wykonawca.  

10.  Jeżeli Wykonawca zatrudnia podwykonawców, ustalone wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy 
Zamawiający zapłaci po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów (np. wyciągów bankowych, kopii 
przelewów) potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom wraz z oświadczeniami podwykonawców lub dalszych podwykonawców o otrzymaniu 
zapłaty za zrealizowane usługi. 

 

§ 4 

1. W celu realizacji Usług Wykonawca obowiązany jest dysponować pojazdami spełniającymi wymagania 

wskazane w Załączniku nr 1 „Wymagania wobec pojazdów Wykonawcy” do Umowy przez cały okres 

realizacji Umowy. Usługi wykonywane będą pojazdami, których wykaz stanowi Załącznik nr 11 „Wykaz 

pojazdów przeznaczonych do obsługi” do Umowy.   

2. Zasady wprowadzenia do eksploatacji nowego pojazdu i/lub wycofania dotychczasowego pojazdu, w 

stosunku do pojazdów wskazanych w Załączniku nr 11 „Wykaz pojazdów przeznaczonych do obsługi” do 

Umowy, określa Załącznik nr 3 „Procedura dopuszczenia pojazdu do obsługi linii” do Umowy, w przypadku 

zmiany przepisów określających wymagania dotyczące pojazdów, pojazdy te dostosowane zostaną 

niezwłocznie do zmienionych wymogów, tak aby z momentem obowiązywania zmienionych przepisów były 

dostosowane.   

  

§ 5 

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone Wykonawcy lub Podwykonawcy przez 

pasażerów i osoby trzecie podczas realizacji przez Wykonawcę lub Podwykonawcę usług objętych Umową. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada polisę Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywanej działalności 
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objętej niniejszą Umową, na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł i zobowiązuje się utrzymywać 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na powyższym poziomie przez cały czas trwania Umowy. W 

przypadku wygaśnięcia dotychczasowej polisy odpowiedzialności cywilnej Wykonawca zobowiązany jest 

do przedłożenia Zamawiającemu kopii nowej polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia na 

powyższą sumę na kolejny okres z siedmiodniowym wyprzedzeniem. 

3. Jeżeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, 

Zamawiający może zawrzeć taką umowę ubezpieczenia lub przedłużyć okres jej obowiązywania we 

własnym imieniu, lecz na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający będzie 

uprawniony do potrącenia poniesionych kosztów związanych z zawarciem lub przedłużeniem umowy 

ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy przysługującego mu z tytułu realizacji niniejszej Umowy. 

 

§ 6 

1. Za usługi wykonywane w ramach Umowy Wykonawca będzie otrzymywać wynagrodzenie, ustalane jako 

iloczyn faktycznie wykonanej liczby wozokilometrów oraz określonej w ofercie Wykonawcy stawki w 

wysokości  …….…......... zł/wzkm netto (słownie: .…...........................), powiększone o należny podatek od 

towarów i usług (VAT). 

2. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w 

terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Strony akceptują  wystawianie i doręczanie w formacie pdf faktur, ich duplikatów oraz faktur korygujących. 

Faktury będą wysyłane na adres: faktury@pkm-swierklaniec.pl.  

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne jest na rachunek bankowy …………………………….. . O zmianie 

konta Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. Do czasu powiadomienia Zamawiającego o zmianie numeru 

konta, wszelkie wpłaty dokonane na dotychczasowe konto uważa się za wykonane prawidłowo.     

5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

6. Rozliczenie realizowanych Usług następować będzie w okresach miesięcznych. 

7. Podstawą do dokonania przez Zamawiającego weryfikacji wykonanej pracy eksploatacyjnej oraz wyliczenia 

wynagrodzenia za dany miesiąc są m.in:   

a) dane o pracy eksploatacyjnej, pozyskane z komputerów pokładowych zainstalowanych w pojazdach, 

b) przekazane przez Wykonawcę raporty przewozów niezrealizowanych lub zrealizowanych częściowo (wg 

Załącznika nr 12 „Raport przewozów niezrealizowanych” do Umowy), 

c) raporty kontroli przeprowadzonych przez ZTM lub Zamawiającego. 

8. Wynagrodzenie przysługuje Wykonawcy wyłącznie za faktycznie wykonane wozokilometry według 

obowiązującego rozkładu jazdy oraz ewentualne dodatkowe wzkm wykonane w uzgodnieniu z 

Zamawiającym, z zachowaniem warunków Umowy. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za 

niewykonane wozokilometry, także w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie 

usług z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

9. Zamawiający w każdym czasie może dokonać cząstkowej weryfikacji miesięcznego rozliczenia Usług. Ma 

on prawo zażądać dodatkowych informacji i dokumentów w związku z dokonywaniem weryfikacji 

rozliczeń miesięcznych, a Wykonawca jest zobowiązany do przekazania tych danych niezwłocznie, nie 

później niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia żądania. W przypadku braku przekazania żądanych informacji lub 

dokumentów, Zamawiający jest uprawniony do: 

a) wstrzymania płatności do czasu przekazania przez Wykonawcę ww. informacji lub dokumentów, 

b) jednostronnego skorygowania miesięcznego rozliczenia w oparciu o posiadane dane. 

10. W przypadku niezrealizowania w ramach niniejszej umowy usług na kwotę określoną w § 1 ust. 8, 

Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie, w szczególności Wykonawca nie ma prawa 

żądać wynagrodzenia za niezrealizowane usługi przewozowe. 

mailto:faktury@pkm-swierklaniec.pl
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11. Wynagrodzenie za wykonane usługi Zamawiający przelewa na konto bankowe Wykonawcy, na podstawie 

wystawionych przez Wykonawcę faktur, w następujących terminach: 

a) do 20-go każdego miesiąca kalendarzowego zaliczkę na poczet wynagrodzenia za wykonane usługi w 

wysokości 50% należności ustalonej na podstawie planowanej pracy eksploatacyjnej w danym 

miesiącu oraz obowiązującej stawki;  

b) w terminie 14 dni kalendarzowych od dostarczenia przez Wykonawcę szczegółowej dokumentacji 

zawierającej rozliczenie faktycznie wykonanej pracy eksploatacyjnej  w miesiącu, której faktura 

dotycz, a pokreślonej w ust.  6 oraz sprawozdania według załącznika nr 12a „Sprawozdanie z realizacji 

usług przewozowych” do Umowy, pozostała do zapłacenia należność za rzeczywiście wykonaną pracę 

eksploatacyjną.      

12. Przeniesienie wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego, wynikających  z realizacji Umowy na 

rzecz osób trzecich, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

13. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. 

14. Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym 

służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.   

15. W przypadku zmiany, rozwiązania lub wygaśnięcia porozumień, na podstawie których ZTM organizuje 

publiczny transport zbiorowy na terytorium danej jednostki samorządu terytorialnego bądź zmniejszenia 

obszaru, na którym ZTM organizuje publiczny transport zbiorowy z jakichkolwiek innych przyczyn lub w 

przypadku zmiany porozumień na podstawie których ZTM organizuje publiczny transport zbiorowy na 

terytorium danej jednostki samorządu terytorialnego, jeśli będzie miało to wpływ na realizację Umowy, 

Zamawiający jest uprawniony do zmniejszenia wolumenu pracy eksploatacyjnej, a także do rozwiązania 

umowy w każdym czasie, z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia.  W takim przypadku nie 

obowiązują limity określone w § 1 ust. 4 Umowy. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek 

odszkodowanie z tego tytułu.   

16. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy  w rozumieniu art. 4 pkt. 6 Ustawy z 

dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych  (t.j. 

Dz.U. z 202.424). 

  
§  7 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Usług, chyba że 

nienależyte wykonanie bądź niewykonanie było następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności. 

2. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest 

następstwem zdarzeń określanych jako siła wyższa. 

3. Dla potrzeb Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, pozostające poza 

kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do 

zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z niedołożenia przez 

Strony należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego. 

4. Pojęcie siły wyższej obejmuje w szczególności:   

a) działania wojenne lub stany nadzwyczajne, w tym:   

         - stan wojenny, 

         - stan wyjątkowy, 

         - stan klęski żywiołowej w tym spowodowany siłami przyrody, jak również awariami urządzeń        

infrastrukturalnych, przemysłowych lub skażeniem radioaktywnym, 

         - stan zagrożenia epidemicznego, 
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         - stan epidemii, 

b) atak terrorystyczny, 

c) strajk trwający dłużej niż 30 dni,  

d) działania sił natury, przed którymi przy dołożeniu należytej staranności nie można było się zabezpieczyć. 

5. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę na piśmie, 

zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę wyższą oraz do przedstawienia w 

terminie 2 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej dowodów potwierdzających ich wystąpienie.   

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w przypadkach  i w wysokości określonej 

w Załączniku nr 10 „Zasady naliczania kar umownych” do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 7 – 9 niniejszego 

paragrafu. 

7. O ile treść Załącznika nr 10 „Zasady naliczania kar umownych” do Umowy nie stanowi inaczej, w 

przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę będzie wynikało z 

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym  z działania siły wyższej, Zamawiający nie będzie 

naliczał kar umownych. 

8. Niezależnie od kar umownych przewidzianych w Umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych. 

9. Strony zgodnie ustalają, że prawo do zastrzeżonych w Umowie kar umownych nie wygasa  w przypadku 

odstąpienia od Umowy, rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy z innych przyczyn i będzie mogło być 

egzekwowane przez Zamawiającego na warunkach określonych w Umowie, również po złożeniu 

oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub jej rozwiązaniu, lub wygaśnięciu. 

10. Kary umowne przewidziane Umową mogą być sumowane we wszystkich przypadkach przewidzianych 

Umową. Łączna wysokość kar  umownych nie może przekroczyć 20% wartości netto umowy. 

11. Zamawiający  może potrącić Wykonawcy należność  z tytułu naliczonych kar umownych wraz z odsetkami 

z wynagrodzenia.  

12. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek 

obowiązków przewidzianych Umową, Zamawiający może wezwać pisemnie lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej Wykonawcę do ich realizacji w terminie wyznaczonym każdorazowo przez Zamawiającego, 

a w przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu Zamawiający jest uprawniony do zlecenia realizacji 

takiego obowiązku na koszt i ryzyko Wykonawcy podmiotowi trzeciemu lub do samodzielnego jego 

wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania upoważnienia właściwego sądu, 

przy czym Zamawiający może potrącić je z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 8 

1. Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub części  
w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, w ustawie Pzp, a także w przypadkach wskazanych 
w ust.2. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części lub rozwiązać Umowę w trybie 

natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadkach, gdy: 

a) w stosunku do Wykonawcy wszczęto postępowanie likwidacyjne, 

b) Wykonawca utracił uprawnienia niezbędne dla wykonywania Usług, 

c) Wykonawca przerwał świadczenie Usług i nie realizuje ich pomimo pisemnego wezwania z 

dwudniowym terminem do podjęcia świadczenia Usług, 

d) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia Usług, 

e) Wykonawca pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania świadczy Usługi pojazdami innymi niż 

określone w Umowie,   

f) Wykonawca w inny sposób niż wskazany powyżej w lit. a) do e) nie wykonuje lub nienależycie 

wykonuje Umowę, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego z wyznaczonym 
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siedmiodniowym terminem do usunięcia uchybień lub zaniechania naruszeń lub usunięcia skutków 

dokonanych naruszeń lub podjęcia świadczenia Usług zgodnie z treścią Umowy,   

g) zaistnieją jakiekolwiek przesłanki uniemożliwiające dalszą realizację Umowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, 

h) w przypadku nieprzekazania przez Wykonawcę informacji o wystąpieniu zagrożenia utraty płynności 

finansowej oraz w przypadku utraty płynności finansowej przez Wykonawcę, 

i) w przypadku gdy działania lub zaniechania Wykonawcy związane z realizacją Usług, w tym osób za 

których działania i zaniechania ponosi on odpowiedzialność (np. pracowników, zleceniobiorców), 

spowodują zagrożenie dla życia lub zdrowia pasażerów lub osób trzecich (w szczególności innych 

uczestników ruchu), 

j) łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 20% wynagrodzenia netto. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty 

powzięcia przez niego wiedzy na temat zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych  w ust.1. 

4. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym w 

przypadkach określonych w ust. 1 lit. a) do i) Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu 

kary umownej określonej w Załączniku nr 10 „Zasady naliczania kar umownych” do Umowy. 

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

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

może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

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

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, 3, 4 i 5 powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonanej części Umowy. 

7. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub o jej rozwiązaniu wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

8. Strony zachowują wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem rozwiązania Umowy, przed dniem jej 

wygaśnięcia z jakichkolwiek przyczyn lub odstąpienia od niej, w szczególności w zakresie uprawnień z tytułu 

kar umownych. 

9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień Zamawiającego, w tym 

do rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

10. Rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, w przypadkach wskazanych w niniejszym 

paragrafie, nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego jakiegokolwiek odszkodowania. 

 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą nastąpić wyłącznie w granicach postanowień art. 455 ustawy 

Pzp i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje w szczególności możliwość dokonania zmian Umowy w następujących 

przypadkach:   

a) zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub zmian wynikłych z prawomocnych 

orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów, w takim zakresie w jakim 

będzie to konieczne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu faktycznego lub 

prawnego, 

b) zmiany stawki podatku od towarów i usług, przy czym automatycznej zmianie ulegnie kwota VAT i 

kwota Wynagrodzenia brutto. Ustalona korekta Wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, nastąpi 

automatycznie i obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa 

powyżej, 

c) wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwi wykonywanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami, w 

takim zakresie, w jakim będzie to konieczne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego 
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stanu faktycznego lub prawnego, 

d) gdy zmiany są konieczne ze względu na uzasadniony interes Zamawiającego lub wystąpienie 

szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, 

e) gdy zmiany nie są istotne w stosunku do treści zawartej Umowy. 

 

§ 10 

1. Strony wzajemnie zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących 

Zamawiającego, GZM, ZTM i Wykonawcy, które uzyskały w trakcie trwania Umowy jak również po jej 

zakończeniu, z uwzględnieniem w szczególności przepisów ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 902 z późn.zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności dane go identyfikujące, 

przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, podlegają udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do 

informacji publicznej. 

3. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy może zostać udostępniona GZM. 

  

§ 11 

1. Strony oświadczają, że znane jest im i stosują w swojej działalności rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Strony oświadczają, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników i reprezentantów Stron 

udostępniane wzajemnie w Umowie lub udostępnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposób w okresie 

obowiązywania Umowy przekazywane są w związku z wykonywaniem zadania w interesie publicznym 

(wykonywania Umowy) przez Zamawiającego lub prawnie uzasadnionego interesu Wykonawcy. 

Udostępniane dane kontaktowe mogą obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, stanowisko służbowe i 

numer telefonu służbowego. Każda ze Stron będzie administratorem danych kontaktowych, które zostały 

jej udostępnione w ramach Umowy. Strony zobowiązują się w związku z tym do przekazania wszystkim 

osobom, których dane udostępniła dana Strona, informacji, o których mowa w art. 14 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). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO w 

imieniu osób, których dane osobowe przekaże Zamawiający. Wzór klauzuli informacyjnej stanowi Załącznik 

nr 15 „Oświadczenie RODO Wykonawcy” do Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania z Zamawiającym umowy powierzenia danych osobowych 

stanowiącej Załącznik nr 17 „Wzór umowy RODO” do Umowy. 

  

§ 12 

1. Zasady dotyczące praw licencyjnych określone zostały w Załączniku nr 14 „Licencje” do Umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy  o publicznym 

transporcie zbiorowym, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia Umowy okazały się nieważne lub bezskuteczne, pozostałe 

postanowienia pozostają w mocy. W miejsce postanowień nieważnych lub bezskutecznych stosuje się 

postanowienia, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a odpowiadają znaczeniu oraz celowi 

Umowy, będąc spójnymi z pozostałymi postanowieniami Umowy. Strony zobowiązują się w odpowiednim 

czasie zastąpić wszelkie nieważne lub bezskuteczne postanowienia, postanowieniami ważnymi i 

skutecznymi. 
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4. Umowa i jej poszczególne postanowienia będą interpretowane przy uwzględnieniu słusznych interesów 

obydwu Stron oraz celu zawarcia Umowy oraz w kontekście całości postanowień Umowy. 

5. Żadne z postanowień Umowy nie może być interpretowane jako zwalniające Stronę z odpowiedzialności 

na zasadach ogólnych. 

6. Za wyjątkiem zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia za wykonane Usługi na warunkach określonych 

niniejszą Umową, żadne z postanowień Umowy nie mogą być interpretowane w sposób rozszerzający i 

nakładający na Zamawiającego dodatkowe zobowiązania wobec Wykonawcy. 

7. Wszelkie spory wynikające z Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

8. Powstanie i trwanie sporu pomiędzy Stronami nie stanowi podstawy i nie upoważnia Wykonawcy do 

zaprzestania lub ograniczenia zakresu wykonywania Usług. 

9. Nieistotne zmiany w treści załączników dokonane przez Zamawiającego nie wymagają aneksu do Umowy. 

Za nieistotne zmiany uważa się  takie co do których Wykonawca nie wniósł pisemnych zastrzeżeń w ciągu 

jednego dnia roboczego od dnia ich otrzymania. Istotne zmiany w treści załączników do Umowy podpisują 

upoważnieni przedstawiciele Stron. 

10. Przeniesienie przez Wykonawcę  jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej Umowy (przelew) w całości 

jak i w części, a także odnowienie zobowiązań wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

11. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

12. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki do Umowy: 

a) Załącznik nr 1   – Wymagania wobec pojazdów Wykonawcy, 

b) Załącznik nr 2   – Wymagania wobec Wykonawcy, 

c) Załącznik nr 3   – Procedura dopuszczenia pojazdu do obsługi linii, 

d) Załącznik nr 4  – Zasady stosowania przez Wykonawcę elektronicznego systemu pobierania 

opłat za przejazdy, 

e)   Załącznik nr 5   – Wymagania wobec pracowników Wykonawcy, 

f) Załącznik nr 6   – Zasady komfortu termicznego, 

g) Załącznik nr 7   – Zasady identyfikacji wizualnej i oznakowania autobusów, 

h) Załącznik nr 7a  – Standardy działania Systemu Informacji Pasażerskiej w pojazdach, 

i) Załącznik nr 8   – Zasady obsługi pasażerów i przystanków, 

j) Załącznik nr 9   – Zasady sprzedaży biletów przez Wykonawcę i kontroli jej przestrzegania, 

k) Załącznik nr 10  – Zasady naliczania kar umownych, 
l) Załącznik nr 11  – Wykaz pojazdów przeznaczonych do obsługi, 
m) Załącznik nr 12  – Raport przewozów niezrealizowanych, 

n) Załącznik nr 12a  – Sprawozdanie z realizacji usług przewozowych, 

o) Załącznik nr 13   – Czystość i estetyka pojazdów, 

p) Załącznik nr 14  – Licencje 

q) Załącznik nr 15  – Oświadczenie RODO Wykonawcy 

r) Załącznik nr 16 – Wzór umowy RODO 

  

  ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA 

  


