
Załącznik nr 2 do OPZ 

UMOWA 

 

zawarta w dniu ............... roku, w Olsztynie w wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr  …., 

pomiędzy: 

Gminą Olsztyn, pl. Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, NIP 9492190518, reprezentowaną przez  

…………………………………,  

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………, 

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez : 

1. ………………………..-……………………….. 

2. ……………………….-………………………… 

 

zwanych również łącznie stronami. 

 

W związku z przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem publicznym, dotyczącym 

wyboru Wykonawcy przez bezpośrednie zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych 

organizowanych przez gminę Olsztyn, na obszarze gminy Olsztyn, w trybie określonym w art. art. 22 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2475), postanowiono co następuje:  

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług przewozu 

regularnego wykonywanego w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych 

funkcjonujących na terenie gminy Olsztyn, zwanych dalej „Usługami”,  przy wykorzystaniu 

autobusów, zwanych dalej „autobusami”, zgodnie z warunkami określonymi w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia (dalej: OPZ) oraz Zapytaniu Ofertowym. OPZ oraz Zapytanie Ofertowe stanowią 

odpowiednio Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do umowy, 

2. W ramach wykonywania Usług określonych w ust. 1, Wykonawca będzie realizował przewozy 

pasażerów na liniach (zwanych dalej „Liniami”), których trasy i rozkłady jazdy będą określane we 

współpracy z Zamawiającym. Szczegółowe rozkłady jazdy przewidziane jako obowiązujące w 

momencie rozpoczęcia obowiązywania Umowy określa Załącznik Nr 1 – Rozkład jazdy, do OPZ . 

Rozkłady jazdy Linii stanowią własność Zamawiającego. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca 

nie może wykorzystywać rozkładów jazdy po zakończeniu niniejszej Umowy. 

3. Zasady funkcjonowania komunikacji gminnej oraz uzgadniania zmian rozkładów jazdy określa 

Załącznik nr 3 – Zasady organizacji komunikacji do Umowy. Wykonawca bez zgody 



Zamawiającego nie może samodzielnie dokonać żadnych zmian w przebiegu i rozkładach jazdy 

Linii. 

 

§ 2 

1. Umową zawarta zostaje na okres od dnia 1.08.2021 r. do dnia 31.07.2029 r. 

2. Przewidywana praca eksploatacyjna wynosi 420 000 wzkm. rocznie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby wzkm. o +15% lub -15% rocznie. 

4. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie 

przysługuje roszczenie o wynagrodzenie uwzględniające ilość wozokilometrów określoną w ust. 2 

tj. przewidywaną roczną pracę eksploatacyjną.  

 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że wszystkie autobusy przeznaczone przez niego do 

wykonywania usług będących przedmiotem niniejszej Umowy:  

1) spełniać będą wszystkie wymagania wynikające z postanowień OPZ oraz przepisów 

obowiązującego prawa dotyczących wykonywania autobusowych usług przewozowych w 

zbiorowej komunikacji  lokalnej, 

2) w przypadku zmiany przepisów określających wymagania dotyczące autobusów, pojazdy te 

zostaną dostosowane do zmienionych wymogów niezwłocznie, ale nie później niż …, chyba, 

że przepisy zmieniane stanowią inaczej. 

2. W okresie realizacji Usług Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) ubezpieczenia autobusów zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów obowiązującego 

prawa, 

2) ubezpieczenia Wykonawcy w zakresie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu 

wykonywanych usług przewozowych zarówno wobec Zamawiającego jak też w pełnym 

zakresie odpowiedzialności wobec pasażerów, w szczególności z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania usług przewozowych oraz szkód osobowych i rzeczowych 

powstałych w związku z wykonywaniem usług przewozowych (w tym także szkód 

komunikacyjnych), 

3) utrzymania ubezpieczeń, o których mowa w pkt. 1 i 2 przez cały okres obowiązywania 

umowy, 

4) uzyskania i utrzymywania w okresie wykonywania Umowy wszelkich wymaganych prawem 

licencji, zaświadczeń, zezwoleń i zgód niezbędnych do prawidłowej realizacji Usług oraz 

wyposażenia autobusów w wymagane licencje, zaświadczenia i zezwolenia, 

5) przestrzegania przepisów określonych w aktach prawa lokalnego, w szczególności w 

Regulaminie przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w komunikacji gminnej 

Gminy Olsztyn oraz Przepisów porządkowych obowiązujących w komunikacji gminnej 

organizowanej przez Gminę Olsztyn, 

6) terminowego przekazywania do Zamawiającego dokumentów sprawozdawczych zgodnie z § 6 

Umowy oraz comiesięcznych pisemnych informacji o zaobserwowanej liczbie pasażerów 

przewożonych w poszczególnych kursach, 



7) rzetelnego i terminowego wypełniania przez kierowców kart drogowych, jako dokumentów 

umożliwiających ocenę zgodności z Umową realizowanych usług. Prawidłowo i czytelnie 

wypełniona karta drogowa wystawiona oddzielnie dla każdego autobusu obsługującego Linie 

musi zawierać co najmniej, 

a. rzeczywiste czasy odjazdów z krańca i przyjazdów na kraniec, przy czym dopuszcza się 

wydruk karty zawierającej planowe czasy odjazdów z krańca i przyjazdów na kraniec, 

skorygowane ręcznie w przypadku odstępstw, 

b. wpisy o wszelkich odstępstwach od rozkładu jazdy z podaniem ich przyczyn, 

c. informację o wszystkich zdarzeniach powodujących nieprawidłową realizację rozkładu 

jazdy, 

d. wpisy o każdym objeździe trasy podstawowej, 

e. numer rejestracyjny oraz taborowy autobusu, którym świadczona jest usługa przewozu, 

f. początkowy stan licznika po dojeździe na kraniec początkowy oraz końcowy stan licznika 

przed zjazdem z krańca do bazy Wykonawcy, 

g. inne informacje ustalone między stronami Umowy. 

8) przechowywania kart drogowych przez cały okres trwania umowy oraz przekazywanie ich 

Zamawiającemu na każde żądanie nie później niż w kolejnym po zgłoszeniu żądania dniu 

roboczym; należytej dbałości o zewnętrzny i wewnętrzny wygląd autobusów oraz 

zapewnienia czystości i właściwego stanu technicznego autobusów i ich wyposażenia, 

9) utrzymywania w każdym autobusie za pomocą urządzeń klimatyzacyjnych i grzewczych 

temperatury powietrza w zakresie: 

a. od 1. listopada do 31. marca temperatury wyższej o 4-7°C od temperatury zewnętrznej, 

jednak nie niższej niż 7°C i nie wyższej niż 15°C, 

b. od 1. kwietnia do 31. października temperatury niższej o 2-5°C od temperatury 

zewnętrznej, jednak nie niższej niż 18°C i nie wyższej niż 30°C, 

c. przy czym w przypadku wystąpienia szczególnych warunków pogodowych Zamawiający 

może określić inne zakresy temperatur. 

10) zapewnienia możliwie najlepszych warunków komfortu cieplnego w razie awarii urządzeń 

klimatyzacyjnych, przy wykorzystaniu otwierania okien, klap dachowych i systemów 

wentylacji, 

11) świadczenia Usług wyłącznie przy użyciu autobusów: 

a. oznakowanych wewnętrznie i zewnętrznie w zakresie liniowej informacji pasażerskiej 

zgodnie z obowiązującymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego – Załącznik 

nr 3 do OPZ, 

b. zgodnych z obowiązującymi zasadami identyfikacji wizualnej i oznakowania autobusów 

określanymi przez Zamawiającego – Załącznik nr 3 do OPZ, 

c. zgodnych z wykazem pojazdów w formularzu ofertowym – w przypadku użycia innych 

autobusów każdy z nich musi posiadać parametry nie gorsze niż w formularzu 

ofertowym, a każda zmiana wykazu pojazdów musi być przekazana Zamawiającemu na 

piśmie, 



d. przy czym w przypadku opóźnienia w dostawie autobusów Zamawiający może wyrazić 

zgodę na wykorzystanie w pierwszych czterech miesiącach trwania umowy świadczenia 

Usług przy użyciu autobusów zastępczych, niespełniających wymogów w zakresie 

identyfikacji wizualnej, pod warunkiem zastosowania oznakowania liniowego zgodnie z 

wymogami Umowy. 

12) umieszczenia w autobusach zgodnie z wytycznymi Zamawiającego informacji o przepisach 

porządkowych, regulaminach oraz niezbędnych komunikatów dla pasażerów – zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 3 do OPZ, 

13) stosowania się do zasad i ograniczeń dotyczących ekspozycji reklam w i na autobusach, 

określonych w Załączniku nr 3 do Umowy, 

14) w sytuacji awaryjnej powodującej konieczność zamiany taboru na inny niż zgodny z 

wymogami Umowy przekazania Zamawiającemu najpóźniej w kolejnym dniu roboczym 

informacji pisemnej o użyciu autobusu zastępczego, z podaniem przyczyny i przewidywanym 

terminem przywrócenia do ruchu wszystkich autobusów zgodnych z wymogami Umowy. W 

wyżej wymienionym przypadku wozokilometry realizowane takim autobusem będą rozliczone 

według 70% stawki bazowej, pod warunkiem zastosowania oznakowania liniowego zgodnie z 

wymogami Umowy. Brak spełnienia powyższych warunków skutkować będzie brakiem 

zapłaty za wykonane wozokilometry i uznaniem zadania za niewykonane. W przypadku 

dłuższego niż 14 dni stosowania autobusów niespełniających wymogów Umowy, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wyrażenia braku zgody na stosowanie 

autobusów zastępczych i wezwanie do przywrócenia do ruchu wszystkich autobusów 

zgodnych z wymogami Umowy w ciągu 14 dni roboczych, 

15) w przypadku zdarzenia, skutkującego wyłączeniem z ruchu autobusu i brakiem obsady 

zadania przewozowego, zapewnienia w ciągu maksymalnie 60 minut od momentu wystąpienia 

zdarzenia autobusu rezerwowego, 

16) w przypadku zdarzenia, skutkującego wyłączeniem z ruchu autobusu, które nastąpiło w trakcie 

już rozpoczętego kursu, odbioru pasażerów z miejsca zdarzenia w ciągu 30 minut od 

zdarzenia i przewiezienia ich do celu podróży, 

17) wykonywania w całości kursów zleconych przez Zamawiającego, 

18) zapewnienia realizacji przesiadek pomiędzy komunikacją gminną a komunikacją miejską 

zgodnie z zapisami Załącznika nr 3 do Umowy, 

19) dbania o punktualność kursowania linii jak również prawidłową jakość usług przewozowych, 

tj. niedopuszczania do: 

a. opóźnień, rozumianych jako zawiniony przez Wykonawcę odjazd z przystanku o ponad 3 

minuty później niż stanowi aktualny rozkład jazdy, z wyłączeniem sytuacji, gdy 

opóźnienie ma związek z zapewnieniem przesiadki z autobusu komunikacji miejskiej, 

b. przyspieszeń, rozumianych jako odjazd z przystanku o ponad 1 minutę wcześniej niż 

stanowi aktualny rozkład jazdy, z wyłączeniem przyjazdu na przystanek końcowy, 

20) wyposażenia autobusów w urządzenia lokalizacyjne, zapewniające rejestrację elektroniczną 

przebiegu pracy autobusu, celem raportowania Zamawiającemu oraz informowania pasażerów 

o o zakłóceniach w funkcjonowaniu przewozów (opóźnienia, doraźne zmiany tras, odwołane 

kursy), stosownie do deklaracji złożonej przez Operatora w Formularzu oferty,  



21) przechowywania danych lokalizacyjnych dokumentujących przebieg pracy autobusów w 

formie elektronicznej przez okres 30 dni oraz przekazania Zamawiającemu na każde jego 

żądanie, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych, w formie wydruku bądź plików o formacie 

udostępniającym jego odczytanie w komputerze z powszechnie dostępnym 

oprogramowaniem, raportu pracy autobusu z wybranego okresu czasu, zawierającego rekordy 

z informacją o położeniu autobusu (współrzędne geodezyjne zgodne z systemem GPS) i 

czasie, w odstępach 1-minutowych (lub częstszych), 

22) zapewnienia obsługi klienta poprzez uruchomienie numeru telefonu, czynnego w godzinach 

funkcjonowania komunikacji gminnej, pod którym pasażerowie będą mogli uzyskiwać 

bieżące informacje na temat planowego i rzeczywistego funkcjonowania komunikacji 

gminnej, jak również uruchomienie profilu w mediach społecznościowych  oraz strony 

internetowej, na której umieszczone będą co najmniej: 

a. graficzny schemat obsługiwanych Linii, 

b. rozkład jazdy generowany w formie tabelarycznej dla całej linii, jak również dla 

poszczególnych przystanków, zawierający informacje o przesiadkach na linie 

komunikacji miejskiej, 

c. informacje o rozkładzie jazdy linii komunikacji miejskiej łączącej Olsztyn z 

Częstochową, 

w szczególności o możliwościach przesiadek z autobusów komunikacji gminnej 

do komunikacji miejskiej i odwrotnie, 

d. zgodne z deklaracją w formularzu ofertowym informacje o zakłóceniach w ruchu, w 

szczególności o opóźnieniach, kursach skróconych, niezrealizowanych oraz 

przebiegających zmienioną trasą, w szczególności poprzez informowanie o bieżącym 

położeniu każdego autobusu oraz zakłóceniach w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej 

i ich wpływie na komunikację gminną. W przypadku gdy informacja taka będzie 

dostępna jedynie w mediach społecznościowych, na stronie internetowej należy podać 

link do profilu z informacją o możliwości uzyskania tych informacji, 

e. informacje o zasadach rozpatrywania skarg i wniosków pasażerów, 

f. komunikaty przekazane przez Zamawiającego, 

g. ankiety dla pasażerów przekazane przez Zamawiającego, 

h. inne istotne dla pasażerów informacje. 

23) udzielanie przez kierowców autobusów, w czasie postoju na przystankach, informacji na temat 

obowiązujących tras, rozkładów jazdy, przesiadek na autobusy komunikacji miejskiej, 

czasowych zmian tras oraz innych istotnych informacji na temat zasad funkcjonowania 

komunikacji gminnej, 

24) wyposażenia wszystkich przystanków w słupki przystankowe i rozkłady jazdy, w przypadku 

słupków lub wiat przystankowych już istniejących rozkłady jazdy należy umieścić na nich w 

porozumieniu z zarządcami dróg oraz gestorami istniejącej infrastruktury (w szczególności z 

Zamawiającym), 

25) w przypadku konieczności wyposażenia przystanków w słupki zawierające znak „D-15” 

wykonania tej czynności w porozumieniu z zarządcami dróg i w zgodzie z obowiązującymi 

przepisami prawa regulującymi wzór i miejsce posadowienia znaku, 



26) prowadzenia bieżącego przeglądu i uzupełniania słupków przystankowych i rozkładów jazdy 

zniszczonych na skutek dewastacji, 

27) uzupełniania brakujących słupków przystankowych i rozkładów jazdy po zgłoszeniach 

pasażerów bądź Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze po otrzymaniu 

zgłoszenia, 

28) załatwiania we własnym zakresie wszelkich skarg, wniosków i reklamacji pasażerów oraz 

przekazywania do Zamawiającego, w terminie do 15. dnia kolejnego miesiąca następującego 

po miesiącu rozliczanym comiesięcznych raportów wraz z kopią tych skarg, wniosków i 

reklamacji oraz informacjami o sposobie ich załatwienia (kopie odpowiedzi na skargi, wnioski 

i reklamacje), 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 przez Wykonawcę Usług, 

29) umożliwienia Zamawiającemu wycofania z ruchu i skierowania do wskazanej stacji kontroli 

pojazdów (spełniającej wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu i 

Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do 

stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów, Dz.U. 2006 nr 40 poz. 275) 

autobusu, względem którego istnieje podejrzenie niezapewnienia właściwego stanu 

technicznego powstałego w wyniku niewypełniania określonych wymogów. W przypadku 

potwierdzenia tych wątpliwości, koszt wozokilometrów wykonanych w celu dojazdu i 

powrotu do stacji diagnostycznej oraz koszt badania ponosi Wykonawca, a niewykonane 

kursy traktuje się jako wadliwe z winy Wykonawcy, 

30) nadania kierowcom i pracownikom obsługi przystanków indywidualnych, unikalnych 

numerów służbowych. 

3. Przewóz pasażerów, zwierząt i  bagażu na Liniach nie podlega opłacie. 

§ 4 

1. Strony zgodnie potwierdzają, że czynności dotyczące utrzymania w czystości, odśnieżania oraz 

konserwacji nawierzchni (jezdnie, zatoki, wysepki przystankowe, chodniki) w obrębie 

przystanków i pętli należą do zakresu obowiązków Zamawiającego.  

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez pasażerów podczas 

przewozów. 

§ 5 

1. Strony ustalają, że świadczone przez Wykonawcę usługi rozliczane będą w okresach 

miesięcznych. 

2. Po zakończeniu każdego miesiąca Zamawiający dokonuje oceny ilości i jakości usług 

wykonanych 

przez Wykonawcę w miesiącu rozliczeniowym w oparciu o obserwacje własne udokumentowane 

w formie notatek służbowych oraz protokół wykonania usług sporządzony przez Wykonawcę na 

podstawie kart drogowych. 

3. Wynagrodzenie przysługuje Wykonawcy wyłącznie za faktycznie wykonane wozokilometry 

wykonane na Liniach oraz kursy awaryjne (określone w Załączniku nr 3 do Umowy) z 

zachowaniem warunków Umowy. 



4. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy w każdym miesiącu 

rozliczeniowym ustalana jest z zastosowaniem następującego algorytmu:  

W = (P + Z + AP + AZ – K), 

gdzie: 

W – miesięczna kwota wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  

P – iloczyn Stawki bazowej za jeden wozokilometr (określonej w ust. 5) i liczby faktycznie 

wykonanych wzkm. na Linii taborem zgodnym z wymogami Umowy,  

Z – iloczyn 70% Stawki bazowej za jeden wzkm. (określonej w ust. 5) i liczby wykonanych 

wzkm. na Linii taborem zastępczym pod warunkiem spełnienia wymagań z § 3 ust. 2 pkt 11 i 

14), 

AP – iloczyn 50% Stawki bazowej za jeden wzkm. (określonej w ust. 5) i liczby kilometrów w 

kursach awaryjnych, o ile tabor przeznaczony do ich realizacji będzie zgodny z  wymogami 

Umowy, 

AZ – iloczyn 35% Stawki bazowej za jeden wzkm. (określonej w ust. 5) i liczby kilometrów w 

kursach awaryjnych, o ile tabor przeznaczony do ich realizacji będzie taborem zastępczym, 

K – potrącenie kwot nienależnych, obliczone według wzoru: 

K = S * U, gdzie: 

S – aktualnie obowiązująca Stawka bazowa za jeden wzkm., 

U - suma współczynników kwot nienależnych, naliczonych w miesiącu rozliczeniowym, 

zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 4 – Kontrola jakości i potrącenia kwot 

nienależnych, do Umowy, 

5. Stawkę bazową, zwaną dalej Stawką, za wykonanie przez Wykonawcę usług przewozowych 

zlecanych przez Zamawiającego na podstawie Umowy ustala się w wysokości za jeden 

wozokilometr: 

a. za okres od rozpoczęcia Umowy do dnia 31 marca 2022 roku: netto … złotych (słownie: …), 

podatek VAT … złotych (słownie: …), brutto … złotych (słownie …), 

b. z zastrzeżeniem postanowień ust. 8, Stawka bazowa będzie waloryzowana na kolejny okres 12 

miesięcy, począwszy od dnia 1 kwietnia 2022 roku, przy zastosowaniu następującego 

wskaźnika: 

W = 0,5 × WW + 0,3 x WP + 0,2 × WT 

gdzie: 

W = wskaźnik waloryzacji Stawki bazowej za jeden wozokilometr , który obliczany będzie z 

dokładnością do czterech miejsc po przecinku,  

WW = roczny wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w roku X w stosunku 

do roku X-1 (X = rok poprzedzający rok dokonywania waloryzacji), ogłaszany w Monitorze 

Polskim w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,  

WP = roczny współczynnik zmian cen oleju napędowego w roku X w stosunku do roku X-1, 

ustalany przez Zamawiającego, w oparciu o średnią cenę hurtową 1 metra sześciennego oleju 

napędowego Ekodiesel ogłoszoną przez PKN Orlen,  



WT = średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku X, 

ogłaszany w Monitorze Polskim w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

6. Nowa stawka zwaloryzowana obliczana będzie zgodnie z następującą zasadą:  

a. stawka nowa (po waloryzacji) = stawka poprzednia (w ostatnim okresie przed 

waloryzacją) × wskaźnik waloryzacji W.  

b. W zależności od ustalonego w danym roku wskaźnika waloryzacji W, określonego w ust. 

5, waloryzacja stawki może powodować zarówno wzrost, jak i zmniejszenie stawki 

bazowej.  

7. Waloryzowana stawka obliczana będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

8. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy wynikające z Umowy, z uwzględnieniem waloryzacji stawek 

odpłatności, nie może w poszczególnych latach przekroczyć następujących kwot:  

 

rok roczna kwota maksymalna brutto 

2021  

2022  

2023  

2024  

2025  

2026  

2027  

2028  

2029  

a. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za cały okres świadczenia usług stanowiących 

przedmiot Umowy nie może przekroczyć kwoty …………………. zł brutto 

(……………………………………………….. złotych).  

9. W przypadku gdy waloryzacja stawki skutkowałaby przekroczeniem maksymalnej kwoty 

wynagrodzenia w danym roku określonej w ust. 8 wskaźnik waloryzacji zostanie odpowiednio 

zmniejszony, tak aby po uwzględnieniu maksymalnego współczynnika korekty, możliwe było 

zachowanie warunku nie przekroczenia maksymalnej kwoty rocznego wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

10. Kwota podatku VAT oraz związana z nią kwota brutto są wielkościami określonymi na podstawie 

stawki podatku VAT, obowiązującej dla usługi będącej przedmiotem umowy w dniu złożenia 

oferty. 

11. W przypadku wystąpienia określonych uchybień w realizacji postanowień Umowy, 

wynagrodzenie Wykonawcy będzie pomniejszone o kwoty określone w Załączniku nr 4 do 

Umowy. 

§ 6 



1. Miesięczne wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonane usługi przewozowe płatne 

będzie przez Zamawiającego w następujący sposób: 

1) 15. dnia każdego miesiąca Zamawiający będzie przekazywał do banku polecenie 

przelewu na konto Wykonawcy zaliczki w wysokości 50% planowanego 

wynagrodzenia ustalonego na podstawie planu rozkładowego wozokilometrów na 

dany miesiąc i obowiązującej stawki bazowej, na podstawie faktury zaliczkowej, 

przekazywanej do Zamawiającego przez Wykonawcę, nie później niż na 3 dni 

robocze przed terminem przekazania do banku polecenia przelewu; w przypadku gdy 

15 dzień miesiąca przypadać będzie w sobotę lub niedzielę albo dzień ustawowo 

wolny od pracy zaliczka płatna będzie w następnym dniu roboczym po tej dacie, 

2) Wykonawca będzie przekazywał do Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych po 

zakończeniu każdego miesiąca protokół wykonania usług. Opracowanie wzoru 

protokołu pozostaje w gestii Wykonawcy. powinien on zawierać zestawienie liczby 

przejechanych w danym miesiącu wozokilometrów i kursów awaryjnych, z 

wyodrębnieniem wozokilometrów wykonanych autobusami zastępczymi, 

stanowiących podstawę do ustalenia wynagrodzenia i wystawienia faktury, informację 

o kursach niewykonanych (z podaniem przyczyn) i informację o istotnych 

zakłóceniach w funkcjonowaniu komunikacji gminnej w danym miesiącu,  

3) w terminie 4 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca Zamawiający przekaże 

Wykonawcy informację w zakresie stwierdzonych w owym miesiącu uchybień i 

wynikających z tego kwot nienależnych, 

4) Wykonawca w terminie do 6. dnia roboczego następnego miesiąca będzie 

przekazywał do Zamawiającego fakturę końcową za usługi przewozowe wykonane w 

poprzednim miesiącu. W wystawianej fakturze Wykonawca obowiązany jest 

uwzględnić zmiany wynagrodzenia wynikające z naliczenia kwot nienależnych. W 

przypadku nieprzekazania przez Zamawiającego informacji, o której mowa w punkcie 

3), Wykonawca nie uwzględni w fakturze kwot nienależnych, 

5) w przypadku późniejszego stwierdzenia uchybień, w szczególności na skutek 

rozpatrzenia skarg pasażerów lub w przypadku gdy Wykonawca złoży pozytywnie 

rozpatrzone odwołanie od przekazanego wykazu uchybień, Wykonawca wystawi 

fakturę korygującą, uwzględniającą zmianę kwot nienależnych, 

6) Przelew wynagrodzenia na podstawie faktury końcowej będzie dokonywany w 

terminie do 30 dni od daty jej doręczenia na adres Zamawiającego.  

2. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest (*niewłaściwe skreślić) czynnym podatnikiem podatku 

od towarów i usług. 

3. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonane Usługi z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności.  

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

rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej i został uwzględniony na tzw. białej liście podatników VAT (Wykaz 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i 

przywróconych do rejestru VAT). 

§ 7 



1. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji części przedmiotu umowy przy udziale 

podwykonawcy, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.  

2. Część świadczenia realizowana przez Podwykonawcę musi spełniać wymogi określone w treści 

niniejszej umowy oraz OPZ.  

3. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcy Wykonawca 

zobowiązany jest załączać do faktury za okres następny po okresie, w którym korzystał z 

usług podwykonawcy oświadczenie o rozliczeniu usług z podwykonawcą podając jego nazwę 

i rachunek rozliczeniowy, na który przekazał środki za zrealizowane usługi. W razie braku 

oświadczenia kwota należna podwykonawcy zostanie przekazana przez Zamawiającego 

bezpośrednio na rachunek podwykonawcy pomniejszając wartość zobowiązania 

Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność przed Zamawiającym za prawidłowo 

wykonywaną przez Podwykonawcę część świadczenia określonego niniejszą umową.  

§ 8 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy lub rozwiązać umowę  w terminie 30 dni od powzięcia 

informacji o: 

1) wszczętym postępowaniu likwidacyjnym w stosunku do Wykonawcy, 

2) wystąpieniu zagrożenia utraty płynności finansowej Wykonawcy, 

3) utracie uprawnienia niezbędnego do wykonywania Usług przez Wykonawcę, 

4) przerwaniu świadczenia Usług i braku ich realizacji przez Wykonawcę pomimo 

pisemnego wezwania, 

5) nierozpoczęciu świadczeniu usług przez Wykonawcę, 

6) świadczeniu Usług przez Wykonawcę w sposób nieterminowy lub w sposób 

sprzeczny z umową, pomimo pisemnego wezwania do usunięcia uchybień. 

7) świadczeniu Usług przez Wykonawcę taborem zastępczym przez co najmniej 30 dni, 

pomimo wyrażenia przez Zamawiającego braku zgody na świadczenie Usług taborem 

zastępczym, o czym mowa w § 3 ust. 2 pkt 14. 

2. 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. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowego wykonania części Umowy.  

§ 9 

1. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia 

w przypadkach określonych w § 8 ust. 1 pkt 3), 4), 5) i 6) Wykonawca będzie zobowiązany do 

zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości wynagrodzenia, które przysługiwałoby 

Wykonawcy za pełny miesiąc świadczenia usług. Jednocześnie Wykonawca wyraża zgodę na 

potrącenie przez Zamawiającego naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z płatności 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chociażby wierzytelność Zamawiającego o zapłatę kary 



umownej nie była jeszcze wymagalna (potracenia umowne). Przed dokonaniem potrącenia 

Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wysokości i podstawie naliczonych kar 

umownych oraz prześlę notę księgową. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

faktycznie poniesionej szkody na ogólnych zasadach określonych przepisami Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Zapłata kary umownej następuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty/noty 

księgowej. Za dzień zapłaty strony uznają datę uznania rachunku Zamawiającego lub Wykonawcy 

kwotą odpowiadającą wysokości naliczonej kary umownej. 

4. Kwoty naliczonych przez Zamawiającego kar umownych, zgodnie z jego wolą, zostaną pobrane 

bądź z zabezpieczenia wniesionego przez Wykonawcę, bądź zostaną potrącone z płatności 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy albo wykorzystane zostaną jednocześnie obie możliwości 

(potrącenie i pobranie z zabezpieczenia). 

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

przypadku odstąpienia od Umowy i będzie mogło być egzekwowane przez Zamawiającego na 

warunkach określonych w Umowie również po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

§ 10 

1. Nadzór nad wykonaniem Usług ze strony Zamawiającego sprawować będą upoważnieni 

pracownicy Zamawiającego. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej brutto podanej w 

ofercie, tj. … złotych (słownie … złotych) … zostało wniesione w dniu podpisania niniejszej 

umowy, w formie … . 

3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania jej 

przez Zamawiającego za należycie wykonaną. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu zostanie ono zwrócone wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, obowiązującymi w banku Zamawiającego, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za dokonanie przelewu na 

rachunek Wykonawcy.  

§ 11 

Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków 

wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego.  

§ 12 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, pod następującymi 

warunkami i we wskazanym zakresie: 

1) w przypadku zmian warunków ruchu drogowego lub w przypadku zmian oczekiwań 

pasażerów, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w 

zakresie zasad organizacji przewozów, liczby użytych autobusów i zasad dokonywania oceny 

jakości funkcjonowania linii komunikacji zbiorowej obsługiwanej przez Wykonawcę oraz 

obliczania i korygowania wynagrodzenia Wykonawcy, 

2) jeżeli w trakcie realizacji Umowy na wniosek Zamawiającego zajdzie konieczność zmian 

wyposażenia autobusów, innych niż wynikające z przyczyn określonych w § 3 ust. 1 pkt 1, 



niezbędnych dla realizacji zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian 

postanowień zawartej Umowy dotyczących wyposażenia autobusów i Stawki bazowej za 

Usługi wykonane tymi autobusami. 

3) Strony przewidują po wzajemnym uzgodnieniu, że autobusy wykonujące usługi w ramach 

niniejszej Umowy, mogą zostać skierowane do obsługi innej linii nadzorowanej przez 

Zamawiającego, samodzielnie bądź w porozumieniu z inną gminą, przy zachowaniu Stawki 

bazowej określonej w § 5 ust. 5, a wielkość pracy przewozowej nie przekroczy wartości 

wymienionej w § 2 ust. 3. 

2. W przypadku gdy w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, dojdzie do zmiany stawki podatku 

od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, zgodnie z zasadami 

określonymi w ust. 3. 

3. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli Strony 

Umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest 

konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia, przy czym zmiana wynagrodzenia 

może nastąpić jedynie po ustaleniu stanu faktycznego i prawnego oraz po zbadaniu dokumentów, 

które Wykonawca dostarczy w celu udowodnienia wpływu zmiany przepisów na wysokość 

należnego mu wynagrodzenia, pod warunkiem, iż Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę w 

ww. zakresie w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty wejścia w życie przepisów 

zmieniających. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio zwiększone/zmniejszone o kwotę 

odpowiadającą wzrostowi/obniżce udokumentowanych kosztów, o których mowa powyżej, od 

daty faktycznej zmiany kosztów wykonania.  

§ 13 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej. 

2. Integralną częścią Umowy są: 

1) Załączniki do Umowy:  

a. nr 1 - OPZ wraz z załącznikami,  

b. nr 2 – Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikiem, 

c. nr 3 - Zasady organizacji komunikacji gminnej oraz uzgadniania zmian rozkładów 

jazdy, 

d. nr 4 – Kontrola jakości i potrącenia kwot nienależnych,  

e. nr 5. Akty prawne. 

2) Oferta Operatora. 

3. W przypadku rozbieżności postanowień i poszczególnych dokumentów wymienionych w ust. 2, 

pierwszeństwo mają postanowienia umowy. 

§ 14 



1. Za wyjątkiem zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia za wykonane Usługi żadne z postanowień 

Umowy nie mogą być interpretowane w sposób powodujący powstanie jakichkolwiek 

dodatkowych zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy dla 

dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec Gminy Olsztyn. 

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego. 

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

do zaprzestania lub ograniczenia zakresu wykonywania usług przewozowych stanowiących 

przedmiot Umowy.  

§ 15 

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dane go 

identyfikujące (gdy jest osobą fizyczną ograniczone do imienia, nazwiska ewentualnie, imienia 

nazwiska i formy –jeżeli umowę zawiera w ramach prowadzenia działalności gospodarczej) przedmiot 

umowy oraz wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 1429). 

§ 16 

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 niniejszej Umowie lub udostępnione drugiej Stronie w 

jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania niniejszej 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 

udostępnił, 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). 

§ 17 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy, przepisy ustawy 

Kodeks cywilny, Prawa o ruchu drogowym oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy. 

§ 18 

Umowa została sporządzona w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 


