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Załącznik nr 5 do SIWZ 
WZÓR UMOWY   

  
zawarta w dniu ….............. 2012 roku 

w Pilchowicach 
  

pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota  6   
NIP 631-102-16-51       REGON  000687853 
zwaną dalej "ZAMAWIAJ ĄCYM " , w imieniu której działa  

 
Joanna Kołoczek-Wybierek - Wójt Gminy 
 

a 
 
….................................................................................. 
….................................................................................. 
 
wpisanym do rejestru ….................................... zwanym w treści umowy „Wykonawcą”  
w imieniu i na rzecz którego działa:  
 
…........................................................................ 
 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
 

W wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, przetargu 
nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści: 

 
Przedmiot umowy 

§ 1 
1. Zamawiający zleca wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: „Usługi 

przewozowe w zakresie przewozu pasażerów na terenie gminy Pilchowice”. Wykonawca 
wykonywać będzie przedmiot umowy własnym sprzętem. 

2. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na 
terenie Gminy Pilchowice na zasadach ustalonych niniejszą umową oraz wynikających ze 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zgodnie z otrzymanymi od 
Zamawiającego rozkładami jazdy. 

3. Świadczenie usługi w zakresie autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji 
gminnej następuje zgodnie z rozkładami jazdy stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy. 

4. Wykonywane usługi obejmują: 
a) świadczenie usługi w zakresie transportu publicznego dwoma autobusami na linii 

komunikacji gminnej. Wykonawca zobowiązany jest do wykorzystywania taboru 
w następujący sposób: autobus o liczbie miejsc siedzących co najmniej 55: kursy o 
nr: 1 i 4 w dni nauki szkolnej; bus o liczbie miejsc siedzących co najmniej 8: dla 
kursów 2 i 3  realizowanych w dni robocze, 
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b) system kontroli biletowej pasażerów wsiadających do autobusu i polegający na 
wsiadaniu pasażerów do autobusu z jednoczesnym zakupem u kierowcy biletu 
jednorazowego lub okazaniem kierowcy biletu miesięcznego lub innego dokumentu 
uprawniającego do przejazdu bez biletu, 

c) sprzedaż biletów przez kierowcę: 
− bilety sprzedawane są poprzez kasę fiskalną, której właścicielem jest 

Zamawiający, 
− kasa fiskalna będzie usytuowana w autobusie Wykonawcy. 

 
Obowiązki wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wysokości opłat za przejazdy 

autobusami komunikacji gminnej zgodnie z uchwałą nr XX/157/12 Rady Gminy 
Pilchowice z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za 
przejazdy autobusami komunikacji gminnej w Gminie Pilchowice. 

2. W autobusie realizującym obsługę kursów w ramach rozkładu jazdy objętego umową 
dopuszczalna jest tylko i wyłącznie sprzedaż biletów, o których mowa w uchwale 
nr XX/157/12 Rady Gminy Pilchowice z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie: ustalenia 
wysokości opłaty za przejazdy autobusami komunikacji gminnej w Gminie Pilchowice 

3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania usług stanowiących przedmiot   
zamówienia: 
a) autobusami przystosowanymi do przewozu osób i dopuszczonymi do ruchu  zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 
2005 r., nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów 
oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r., nr 32, po. 262 z późn. 
zm.), 

b) autobusami o pojemności: jeden autobus - min. 53 miejsc siedzących, drugi – min. 8 
miejsca siedzące, 

c) autobusami posiadającymi sprawną wentylację (klimatyzacja, lub szyby 
przesuwane/uchylne lub otwierany szyberdach), 

d)  autobusami sprawnymi technicznie oraz spełniającymi wymogi bezpieczeństwa  
i przystosowanymi do wykonywania usług przewozowych w autobusowej 
komunikacji gminnej, 

e) autobusami posiadającymi tablice czołową, boczną, tylną i wewnętrzną z oznaczeniem 
linii i nazwą przystanku docelowego. 

4. W przypadku wystąpienia awarii wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 
(nie później niż w ciągu 1 godziny) podstawienia autobusu rezerwowego. Autobus 
rezerwowy może być wykorzystywany przez wykonawcę do świadczenia usługi 
przewozu tylko na czas niezbędny, związany z usunięciem awarii autobusu liniowego, 
jednak nie dłużej niż przez 48 godzin od wystąpienia awarii. Wykonawca zobowiązany 
jest powiadomić Zamawiającego (zgłoszenie telefoniczne lub faksem) natychmiast po 
podstawieniu autobusu rezerwowego. 

5. Autobusy, którymi usługa przewozu będzie świadczona muszą być na bieżąco  
utrzymywane w czystości (wewnątrz pojazdu i na zewnątrz). 

6. Autobusy, którymi usługa przewozu będzie świadczona muszą być wyposażone w 
łączność telefoniczną lub radiową pomiędzy kierującym autobusem a wykonawcą, 
policją, pogotowiem oraz zamawiającym. 
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7. Wykonawca odpowiada za prawidłowe pobieranie należności od pasażerów 
korzystających z przejazdów autobusami na gminnej linii komunikacyjnej. W przypadku 
niepobrania należności lub pobrania niewłaściwej wykonawca zostanie obciążony karą 
umowną zgodnie z § 12 pkt. 4 lit. f) umowy. 

8. Wykonawca będzie utrzymywał w należytej sprawności urządzenia rejestrujące (kasę 
fiskalną). 

9. Wykonawca zobowiązany jest ponosić opłatę za korzystanie z przystanków 
komunikacyjnych na terenie Gminy Pilchowice zgodnie z uchwałą nr XIX/148/11 Rady 
Gminy Pilchowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty za 
korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pilchowice. 

10. Wykonawca winien zatrudniać do realizacji przedmiotu umowy kierowców 
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 

11. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zamieszczania informacji o godzinach 
odjazdów autobusów na tabliczkach przystankowych na przystankach. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zmian rozkładu jazdy, zgodnie z pisemnym 
poleceniem przekazanym przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca zobowiązany jest sporządzać miesięczne sprawozdania z realizacji usług 
przewozowych zawierające następujące dane: numer kursu, kilometry planowane, 
kilometry zrealizowane, należność netto planowana, należność netto zrealizowana, do 
zapłaty brutto. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do wzajemnej współpracy z Zamawiającym m.in. w 
zakresie powiadomienia o wszelkich zakłóceniach i utrudnieniach w należytym 
świadczeniu usług przewozowych. 

15. Wykonawca zapewnia bezpieczeństwo (w tym., m.in. ubezpieczenie pasażerów od 
następstw nieszczęśliwych wypadków), bezawaryjność, punktualność oraz odpowiedni 
standard autobusów. 

16. Wykonawca ponosi wobec pasażerów i osób trzecich pełną odpowiedzialność za szkody 
wiążące się z wykonywaną usługą, w szczególności wynikające z ruchu autobusów 
wykonujących usługę.  

17. Utrzymanie czystości i porządku na przystankach zlokalizowanych na terenie gminy 
Pilchowice obciąża Zamawiającego. 

18. Zamawiający przekaże wykonawcy wyciąg z regulaminu przewozu osób, którego 
wykonawca będzie zobowiązany umieścić w widocznym miejscu w autobusie. 

19. Wykonawca zobowiązany jest co miesiąc do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym dokonano sprzedaży biletów przekazać Zamawiającemu: sporządzone dobowe 
raporty z kasy fiskalnej (z pobranych opłat za bilety) oraz sporządzony za dany miesiąc 
miesięczny raport z kasy fiskalnej (na podstawie pobranych opłat za bilety). 

20. Wykonawca zobowiązany jest co miesiąc do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym dokonano sprzedaży biletów wpłacić należności ze sprzedaży biletów na 
rachunek bankowy Urzędu Gminy Pilchowice nr: 53 8460 0008 2002 0005 8825 0004. 

21. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest co miesiąc do 5 dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży biletów dostarczyć Zamawiającemu danych 
o sprzedaży biletów z podziałem wpływów na poszczególne kursy. 

22. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 
bezwzględnego przestrzegania przepisów i zasad BHP. 

23. Zabrania się palenia tytoniu przez kierowcę wewnątrz autobusu. 
24. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 50.000 zł przez 
cały okres obowiązywania umowy. 
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25. Wykonawca nie ma prawa przekazywać ani zlecać innym podmiotom prowadzenia w 
części lub w całości usług będących przedmiotem niniejszej umowy. 

 
Uprawnienia zamawiającego w ramach realizacji przedmiotu umowy 

§ 3 
 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania sprzedaży biletów prowadzonej 

przez Wykonawcę, w tym kontroli wszelkiej dokumentacji finansowej dotyczącej tej 
sprzedaży. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
a) dokonywania zmian w rozkładzie jazdy, w tym zmian kursów przebiegu linii, 

uruchomienia nowego kursu/linii i wariantów, likwidacji wybranych kursów, zmian 
liczby wozokilometrów. Wszelkie zmiany w rozkładzie jazdy oraz strukturze 
taborowej będą wprowadzane na podstawie uzgodnień z wykonawcą oraz po 
akceptacji przez Zamawiającego. Zmiany w rozkładzie jazdy objętego umową 
dokonywane będą przez Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem.  

b) kierowania autobusów na trasy zastępcze związane z przebudową lub rozbudową 
infrastruktury drogowej oraz występującymi wypadkami lub innymi losowymi 
zdarzeniami niezależnymi od wykonawcy, 

c) zwiększanie lub zmniejszanie wielkości pracy przewozowej - może ona kształtować 
się w granicach od -25,0 % do +25,0 % wielkości pracy przewozowej określonej w § 5 
ust. 2 umowy. 

3. Zamawiający ma prawo dokonywać kontroli świadczonych usług. 
4. Ustalenia z kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawcy. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) kierowania autobusu na dodatkowe badania techniczne we wskazanej przez 
Zamawiającego stacji diagnostycznej. W przypadku braku stwierdzenia niesprawności 
autobusu, koszt badania oraz dojazd do stacji diagnostycznej ponosi Zamawiający, 

b) kontroli uprawnień kierowców i dokumentów pojazdu. 
6. Dopuszcza się możliwość zorganizowania komunikacji zastępczej na koszt Wykonawcy, w 

przypadku realnego zagrożenia zaniechania świadczenia usług przez Wykonawcę. 
 

Realizacja usługi innym autobusem 
§ 4 

1. Usługi określone w § 1 i 2 umowy wykonywane będą autobusami zaoferowanymi w ofercie 
przetargowej – wykaz autobusów zgodny z specyfikacją. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy i za zgodą 
Zamawiającego, dopuszcza się inne autobusy do wykonania usługi, których standard jest, co 
najmniej równoważny autobusom wymienionych w załączniku nr 2 do umowy. Czasookres 
obsługi linii innym autobusem wymaga każdorazowo uzyskania zgody Zamawiającego. Brak 
oświadczenia Zamawiającego w okresie 3 dni roboczych od dostarczenia przez Wykonawcę 
Zamawiającemu kompletnego wniosku zawierającego wszystkie dane niezbędne do 
identyfikacji autobusu, na dopuszczenie tego autobusu do wykonywania usługi autobusami 
równoważnymi będzie skutkować uznaniem wyrażenia zgody przez Zamawiającego na 
wykonywanie umowy zgłoszonym we wniosku autobusem we wskazanym okresie. 

 
Wynagrodzenie 

§ 5 
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1. Cena jednego wozokilometra za wykonanie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w 
§ 6 w zakresie określonym w § 1, 2 i 4 niniejszej umowy, ustalona jest: 
 
netto ............................. zł/wzkm (słownie: ........................................................złotych) 

VAT .................................... zł (słownie: ................................................................. złotych)  

brutto …..........................zł/wzkm (słownie: ..........................................................złotych). 
2. Przewidywana wielkość pracy przewozowej objętej niniejszą umową wynosi: 

…………… wzkm 
3. Zapłata przysługuje wyłącznie za zrealizowane wozokilometry wg. rozkładu jazdy. 
4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena jednostkowa brutto wozokilometra 

wskazana w umowie nie ulegnie zmianie. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest 
do wystawienia faktur zgodnie z cena jednostkową brutto wozokilometra podaną w ofercie 
cenowej Wykonawcy. 

5. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie przedstawiona przez Wykonawcę faktura za 
wykonaną pracę przewozową za dany miesiąc wraz z dołączonym miesięcznym 
sprawozdaniem z realizacji usług przewozowych w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego. 

6. Rozliczenie świadczonych usług przewozowych następować będzie w okresach 
miesięcznych 

7.  Rozliczenie całości należności za miniony miesiąc następuje ciągu 14 dni od otrzymania 
przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na konto nr 
……………………………………………………………………………………………… . 

8. O zmianie konta Wykonawca niezwłocznie informuje pisemnie Zamawiającego. Zmiana ta 
nie wymaga aneksu do umowy. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach 
księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej 
umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 

10. Wpływy ze sprzedaży biletów (opłata za przewóz) oraz innych opłat, przysługują 
Zamawiającemu. 

11. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej 
umowy. 
 

Termin realizacji 
§ 6 

Termin realizacji umowy – od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2013 r. 
 

Kontrola biletów przez wykonawcę 
§ 7 

1. Wykonawca (kierowcy Wykonawcy) zobowiązani są do przeprowadzania kontroli biletowej 
pasażerów wsiadających do autobusu, w szczególności sprawdzenia czy pasażer podróżuje na 
podstawie ważnego biletu oraz czy korzystając z bezpłatnych lub ulgowych przejazdów 
posiada dokumenty uprawniające do tego. 

2. W przypadku gdy pasażer nie posiada biletu na przejazd, kierowca dokonuje sprzedaży biletu. 
W razie odmowy przez pasażera zakupu biletu, ze strony kierowcy następuje odmowa 
przewozu tego pasażera. 

 
Obsługa kasy fiskalnej przez wykonawcę 

§ 8 
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1. Zamawiający jako właściciel kasy fiskalnej …………….zobowiązuje się przekazać ją 
nieodpłatnie Wykonawcy do użytkowania w autobusach wykonujących przedmiot umowy, na 
czas obowiązywania umowy . 

2. Kasa fiskalna …… zostanie przekazana do użytkowania protokolarnie. 
3. Wykonawca zobowiązuje się użytkować kasę fiskalną zgodnie z przeznaczeniem i wymogami 

prawidłowej eksploatacji. 
4. Wykonawca nie może jej w żadnej formie udostępniać kasy fiskalnej ………… osobom 

trzecim. 
5. Strony uzgadniają, że konserwacja, serwis oraz ewentualne naprawy kasy fiskalnej ……….. 

wykonywane będą przez serwisanta wskazanego przez Zamawiającego a ewentualne wydatki z 
tym związane ponosić będzie Wykonawca. 

6. Zamawiający jest zobowiązany ubezpieczyć kasę fiskalną ……. . 
7. Strony uzgadniają, że zaopatrzenie w materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy kasy 

fiskalnej należy do Wykonawcy. 
8. W przypadku odstąpienia, rozwiązania bądź wygaśnięcia (zakończenia terminu realizacji) 

umowy Wykonawca zobowiązany jest w ciągu dwóch dni roboczych zwrócić protokolarnie 
kasę fiskalną …………. w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej 
eksploatacji. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za przypadkową utratę, uszkodzenie kasy fiskalnej także 
wtedy, gdy korzysta z niej w sposób zgodny z umową, właściwościami i jej przeznaczeniem, 
a także wtedy gdy utrata lub uszkodzenie nastąpiło z powodu działania lub zaniechania osoby 
trzeciej. 

 
Reprezentanci stron 

§ 9 
1. Ze strony Zamawiającego kontrolę wykonania postanowień umowy sprawować będzie 

upoważniony pracownik Zamawiającego: …………………………………. . 
2. Ze strony Wykonawcy, kontrolę wykonania postanowień umowy sprawować będzie: 

……………………………………………………. . 
 

Odstąpienie od umowy 
§ 10 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 
a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania 
umowy; odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez zapłaty kar umownych, 

b) gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie realizacji usług bez 
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego 
złożonego na piśmie – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjęcia usług,  
w terminie 7 dni od upływu wyznaczonego terminu, 

c) gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację usług i przerwa ta trwa 
dłużej niż jeden dzień – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania 
prac, w terminie 7 dni od upływu wyznaczonego terminu, 

d) gdy Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z jej postanowieniami – po 
wyznaczeniu dodatkowego terminu do zmiany sposobu wykonania umowy, 
 w terminie 7 dni od upływu wyznaczonego terminu, 
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e) złożenia wobec Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcia 
postępowania likwidacyjnego Wykonawcy – w terminie 7 dni od daty powzięcia 
wiadomości o tym fakcie, 

f) zajęcia składników majątkowych Wykonawcy – w terminie 30 dni od daty powzięcia 
wiadomości o tym fakcie. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  
i musi zawierać uzasadnienie. 
 

Rozwiązanie umowy 
§ 11 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku rażącego 
naruszenia postanowień umowy. 

2. Do szczególnych przypadków, w których Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
natychmiastowego rozwiązania umowy należą m.in: 
a) utrata przez Wykonawcę koniecznych uprawnień do realizacji przedmiotu umowy, 
b) rażące naruszenie przez Wykonawcę przepisów ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, a 

w szczególności spowodowane zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 
życia lub zdrowia przewożonych pasażerów, 

c) odmowa Wykonawcy realizacji rozkładu jazdy przekazanego przez Zamawiającego, 
d) stwierdzenia nieprawidłowości w pobieraniu opłat za przejazd, w szczególności 

stosowanie niewłaściwej opłaty za bilety lub zaniechanie jej poboru. 
3. Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym upoważnia Zamawiającego do naliczenia 

kary umownej w wysokości 10.000,00 zł. 
 

Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne 
§ 12 

 
1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy naliczane będą 

kary umowne według stawek, będących wielokrotnością ceny biletu jednorazowego 
(normalnego): 
a) za każde opóźnienie przyjazdu na przystanek do 5 minut – 10 krotność ceny biletu 

jednorazowego (normalnego), 
b) za każde opóźnienie od 5 do 15 minut – 20 krotność ceny biletu jednorazowego 

(normalnego), 
c) za jednorazowe opóźnienie przyjazdu autobusu na przystanek powyżej 15 min – 30 

krotność ceny biletu jednorazowego (normalnego), 
d) wcześniejszy odjazd autobusu z przystanku niezgodny z rozkładem jazdy – 30 

krotność ceny biletu jednorazowego (normalnego), 
e) kara za jednorazowe niezrealizowanie kursu wynosi: 150 krotność biletu 

jednorazowego, 
f) za każdy przypadek stwierdzenia nieprawidłowości w pobieraniu opłat za przejazd, w 

szczególności stosowanie niewłaściwej opłaty za bilety lub zaniechanie jej poboru 50 
krotność ceny biletu jednorazowego (normalnego), 

g) realizację przedmiotu zamówienia niezgodnie z umową (w tym niewłaściwe 
oznaczenie pojazdu, przejazd autobusem innym niż wynikającym ze SIWZ) - 200 
krotność biletu jednorazowego za każdy dzień. 
 

2. Dopuszcza się 2 minutową tolerancję odjazdów z przystanków. 
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3. W przypadku wystąpienia udokumentowanych utrudnień w ruchu drogowym jak: wypadki 
drogowe, zablokowane drogi, gęste mgły, śnieżyce i inne zjawiska atmosferyczne 
uwzględnia się większe niż ustalone odchyłki w realizacji rozkładu jazdy. Każdy 
zgłoszony przypadek rozpatrywany będzie indywidualnie. 

4. Pomiar punktualności kursowania mierzony jest w chwili odjazdu autobusu ze stanowiska 
przystankowego. Reguła dotyczy przystanków początkowych i przelotowych na trasie 
przejazdu. Na przystanku końcowym pomiar dokonywany jest w chwili przyjazdu 
autobusu. 

5. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za nieprzejechane wozokilometry, a także w 
przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie usług z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy. 

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000 zł, gdy 
Zamawiający odstąpi od umowy lub od jej realizacji z powodu okoliczności za które 
odpowiada Wykonawca. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z faktury. 
8. Zamawiający zachowuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego zastrzeżone powyżej kary umowne. 
 

Zmiany umowy 
§ 13 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania 
zmian postanowień zawartej umowy: 
a) w przypadku zmiany narzędzi i urządzeń (autobusów), którymi dysponuje 

Wykonawca. Potencjał techniczny (autobusy) zmieniony, którym będzie dysponował 
Wykonawca musi spełniać warunki określone w SIWZ, 

b) dokonywanie zmian w rozkładzie jazdy, w tym zmian kursów, uruchomienia nowego 
kursu, likwidacji wybranych kursów, zmian liczby wozokilometrów. W przypadku 
powyższych zmian cenę brutto za 1 wozokilometr przyjmuje się zgodnie z ofertą 
wykonawcy złożoną w przetargu. 

 
Postanowienia końcowe 

§ 14 
 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych, ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy 
Prawo o ruchu drogowym, ustawy o transporcie drogowym, ustawy Prawo przewozowe 
ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Cywilnego. 

2. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach 
księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej 
umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 

4. Wszystkie spory mogące wyniknąć w przyszłości strony poddają orzecznictwu sądu 
właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden 
dla Zamawiającego. 
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Zamawiający       Wykonawca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI:  
1. Załącznik nr 1: Rozkład jazdy (załącznik nr 6 do SIWZ) 
2. Załącznik nr 2: Wykaz autobusów (załącznik nr 6 do SIWZ) 


