Zał. nr 6
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Zawarta w dniu ………………….. r. w Suszcu pomiędzy Międzygminnym Związkiem Komunikacyjnym w Jastrzębiu Zdroju (MZK w
Jastrzębiu Zdroju), ul. Przemysłowa 1, 43-335 Jastrzębie Zdrój
NIP: 633-14-01-664, REGON: P-271506643
reprezentowaną przez :
Pana ……………… Prezesa MZK w Jastrzębiu Zdroju
zwaną w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”,
a .............................................................................................................................................................................................
NIP: ............................ REGON: ............................
reprezentowaną przez:
................................................................................................................................................................................................
zwaną w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”,
o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.

2.

3.

4.
5.
6.

W wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w dniu ………………………… r., w trybie przetargu
nieograniczonego wg zasad określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579), zwanej dalej ustawą, ZAMAWIAJĄCY powierza, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania zamówienie pn.:
„Świadczenie usług przewozowych w lokalnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego Gminy Suszec w okresie od
01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.” na liniach komunikacyjnych:
 L1: Mizerów – Mizerów – Mizerów
 L2: Mizerów – Suszec – Mizerów
 L3: Mizerów – Rudziczka – Mizerów
zgodnie z rozkładem jazdy lokalnej komunikacji Gminy Suszec (zał. nr 11 do SIWZ) , po określonych trasach według załączników
mapowych ( zał. nr 8, 9 i 10 do SIWZ) w okresie obowiązywania umowy, zwane dalej zamówieniem lub przedmiotem umowy,
w zakresie i na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie WYKONAWCY do niniejszej
umowy i niniejszej umowie.
Planowana ilość wozokilometrów do wykonania w okresie obowiązywania umowy to ok. 56.000,00 km, w tym:
 autobus duży (AUTOBUS TYPU B) ok. 23.000,00 km,
 autobus mały (AUTOBUS TYPU C) ok. 33.000,00 km.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego świadczenia usług przewozowych (zwiększenia lub zmniejszenia
ilości wykonania wozokilometrów) w przypadku, gdy:
 wynikać to będzie z potrzeb przewozowych (dodatkowy nowy kurs lub likwidacja kursu, likwidacja linii, zmiana trasy
linii) lub
 wynikać to będzie z sytuacji nadzwyczajnych niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy takich jak zamkniecie
ruchu na drodze, wypadek drogowy, klęska żywiołowa, itp. (zmiana trasy linii związana ze zmianą organizacji ruchu,
wyznaczonymi objazdami)
Pozostałe zmiany dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w pkt. 18 SIWZ, stanowiącej integralną część
niniejszej umowy.
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za faktycznie zrealizowany zakres tj. za zrealizowane wozokilometry w okresie
realizacji umowy.
Autobus duży (typu B) obsługuje linie L2 komunikacji lokalnej tylko w roku szkolnym, poza okresem szkolnym linię tę obsługuje
autobus mały (typu C).
WYKONAWCA oświadcza, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do należytego wykonania umowy i zobowiązuje
się wykonać ją ze szczególną starannością z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, dbając o interesy
ZAMAWIAJĄCEGO.
§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1.
2.

Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień: 01.01.2018 r.
Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień: 31.12.2019 r.
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§3
OBOWIĄZKI STRON
1.

ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do:
a) zapłaty wynagrodzenia WYKONAWCY za należycie wykonany przedmiot umowy,

b) podania do publicznej wiadomości rozkładu jazdy umieszczając go na stronie internetowej.
2.

WYKONAWCA zobowiązany jest do:
a) należytego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności zgodnie z:
- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,
- obowiązującymi przepisami prawa,
- obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa,
- najwyższą starannością,
b) świadczenia usług przewozowych na liniach komunikacyjnych zgodnie z postanowieniami określonymi w §1 ust. 1 umowy,
c) posiadania przez cały okres obowiązywania umowy ważnej licencji (lub zezwolenia) na wykonywanie krajowego transportu
drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Zamawiający dopuszcza uprawnienia
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
d) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, na łączną kwotę równą co najmniej 200.000,00 zł,
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania w/w umowy ubezpieczenia przez cały okres realizacji zamówienia.
W przypadku gdy termin ważności przedłożonej umowy ubezpieczenia będzie upływał w trakcie realizacji zamówienia,
Wykonawca jest zobowiązany do wydłużenia terminu obowiązywania posiadanej umowy ubezpieczenia lub do zawarcia
nowej umowy ubezpieczenia na każdy rejon o wartości nie mniejszej niż wskazano powyżej oraz przekazania kopii tych
dokumentów Zamawiającemu najpóźniej z datą upływu ważności poprzedniej umowy ubezpieczenia. W trakcie realizacji
umowy na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię aktualnej umowy ubezpieczenia
(lub polisy). Sankcję niewykonania obowiązków, o których mowa powyżej stanowi uprawnienie Zamawiającego do
zastosowania kary umownej, o której mowa w §7 ust.1 lit. m) istotnych postanowień umowy – zał. nr 6 do SIWZ
e) dysponowania co najmniej 3 autobusami tj. jednym dużym i dwoma małymi, wskazanymi w ofercie wykonawcy,
f) realizacji usług przewozowych autobusami typu B i typu C wykazanymi w ofercie, które:
 przez cały okres obowiązywania umowy będą sprawne technicznie, będą posiadać ważne badania
techniczne oraz będą posiadać ważne ubezpieczenie OC i NNW,
 będą posiadać ogrzewanie całej przestrzeni pasażerskiej. Przy temperaturze zewnętrznej poniżej + 5
stopni C, pojazd powinien być ogrzewany. Ogrzewanie powinno być również załączane lub wyłączane w
zależności od potrzeb zgłaszanych przez pasażerów
 wewnątrz będą posiadać obowiązujący rozkład jazdy, informację o taryfie, regulamin przewozu osób i
bagażu, a także informację w zakresie przyjmowania skarg i reklamacji wynikających z realizacji usług w
zakresie publicznego transportu oraz terminy rozpatrywania skarg i reklamacji. Informację o realizacji
skarg Wykonawca przekaże do Zamawiającego w terminie zgodnym z ustawą o publicznym transporcie
zbiorowym.
 będą oznakowane w sposób widoczny dla pasażera z zewnątrz, będą posiadać tablice kierunkowe, numer
linii komunikacyjnej oraz nazwę Zamawiającego lub Wykonawcy.
Przy każdym transporcie Wykonawca-Przewoźnik zobowiązany jest na prośbę osoby odpowiedzialnej ustanowionej
przez Zamawiającego, do przedłożenia aktualnych dokumentów i uprawnień potrzebnych do realizacji zamówienia
(oryginały: polisa ubezpieczeniowa, prawo jazdy, oświadczenie/poświadczenie spełnienia przez kierowcę wymagań
dotyczących transportu osób, dowód rejestracyjny, licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osóbobszar prowadzenia przewozów- Rzeczpospolita Polska)
g) pozyskania na swój koszt wszelkich niezbędnych zaświadczeń, zezwoleń, koncesji, zgód, w tym na korzystanie z
przystanków komunikacyjnych, wymagane przepisami prawa do prowadzenia usług przewozowych będących przedmiotem
zamówienia,
h) zapewnienia należytej jakości obsługi pasażerów, a w szczególności pod względem:
 bezpieczeństwa pasażerów,
 przestrzegania
regularności,
punktualności
kursowania
autobusów
zgodnie
z rozkładem jazdy,
 komfortowych warunków podróży pasażerów (ogrzewanie, wentylacja, oświetlenie przestrzeni
pasażerskiej),
 podejmowania działań ułatwiających korzystanie ze środków transportu osobom niepełnosprawnym,
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i)

 utrzymania czystości i estetyki autobusów,
prowadzenia dokumentacji zawierającej:
 codzienną ewidencji kursów wykonanych i nie wykonanych,
 informację o trasie (czy była zgodna z rozkładem jazdy czy konieczny był objazd – liczba kilometrów
wykonanego objazdu i trasa),
 informację o godzinach jazdy (czy były zgodne z rozkładem jazdy czy były opóźnienia, bądź
przyśpieszenia),
 informację o liczbie sprzedanych biletów miesięcznych i jednorazowych.
Kserokopię w/w dokumentacji potwierdzoną za zgodność z oryginałem Wykonawca przekazuje do Urzędu Gminy Suszec,
do 5-ego dnia każdego miesiąca. Zamawiający lub pracownik Urzędu Gminy Suszec może w każdej chwili przeprowadzić
kontrolę dokumentacji,

dystrybucji i sprzedaży biletów wyłącznie wg taryfy określonej uchwałą nr 5/I/2017 Zarządu Międzygminnego Związku
komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia promocyjnych cen biletów na
Komunikację Lokalną w Gminie Pawłowice, Strumień i Suszec (zał. nr 12 do SIWZ). Dochód ze sprzedaży biletów
jednorazowych i miesięcznych stanowi przychód Wykonawcy,
k) zapewnienia kierowcy autobusu taką ilość biletów aby zawsze nimi dysponował.
Sprzedaż przez kierowcę biletów niezgodnych z taryfą bądź pobieranie pieniędzy od pasażerów bez wydania biletu jest
zabronione.
l) kontroli biletowej pasażerów wsiadających przednimi drzwiami do autobusu,
m) podawania do publicznej wiadomości rozkładów jazdy na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach
komunikacyjnych oraz w środku autobusu,
n) informowania Zamawiającego o utrudnieniach w ruchu drogowym i związanych z tym objazdach i opóźnieniach,
o) informowania Zamawiającego o kolizjach drogowych lub wypadkach, w których autobus uczestniczył,
p) w razie awarii autobusu wykonującego usługę przewozową Wykonawca- Przewoźnik musi zapewnić do 30 minut, zastępczy
środek transportu o równoważnym standardzie technicznym,
q) uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych z właścicielem tych obiektów lub ich zarządzającym.
r) WYKONAWCA zobowiązany jest uwzględnić w toku realizacji umowy zmiany wynikające z potrzeb ZAMAWIAJĄCEGO.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów na całej trasie przewozu oraz ponosi pełną
odpowiedzialności za szkody wynikłe z ruchu pojazdów wobec pasażerów i osób trzecich na zasadach określonych w ustawie
prawo przewozowe, w kodeksie cywilnym oraz w innych przepisach powszechnie obowiązujących.
Wykonawca oświadcza, że kierujący autobusami pracownicy legitymują się dokumentami określonymi w Prawie o ruchu
drogowym oraz w Ustawie o transporcie drogowym.
Wykonawca zapewnia, że każdy kierowca autobusu będzie:
a) prowadzić autobus zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, przestrzegać punktualności odjazdów zgodnie z rozkładem
jazdy i zatrzymywać się na wszystkich przystankach komunikacyjnych wymienionych w rozkładzie jazdy,
b) współpracować z Zamawiającym i Urzędem Gminy Suszec,
c) odnosić się do pasażerów w sposób grzeczny i kulturalny,
d) zabierać z przystanku komunikacyjnego każdego pasażera ( z wyjątkiem osoby ewidentnie nietrzeźwej lub z bagażem nie
odpowiadającym przepisom), w tym dobiegającego z przodu autobusu zanim ruszył z przystanku, z zastrzeżeniem, że w
przypadku przepełnienia autobusu kierowca może nie zabrać pasażera,
e) na uzasadnione sytuacją nadzwyczajną żądanie pasażera, (związaną np. z zagrożeniem bezpieczeństwa pasażera, utratą
przedmiotów o dużej wartości materialnej, wybraniem niewłaściwej linii przy jednoczesnym braku skomunikowania na
najbliższym przystanku, itp.) umożliwiać mu opuszczenie autobusu także w innym miejscu, poza przystankiem wyznaczonym
rozkładem jazdy, o ile nie spowoduje to naruszenia przepisów o ruchu drogowym,
f) niezwłocznie informować telefonicznie policję bezpośrednio o zauważonym lub zgłoszonym przez pasażera zagrożeniu
bezpieczeństwa publicznego w autobusie, w tym o chuligańskich lub przestępczych zachowaniach pasażerów i w miarę
możliwości niezwłocznie podejmować działania zmierzające do ograniczenia takich zagrożeń i ich skutków,
g) kierowca będzie informowany niezwłocznie przez wykonawcę o poważnych utrudnieniach w ruchu drogowym
powodujących opóźnienia w kursowaniu autobusu i objazdach,
h) w razie awarii autobusu informować pasażerów o terminie jej usunięcia i spodziewanym czasie opóźnienia, a w przypadku
braku możliwości szybkiego usunięcia awarii, informować pasażerów o podstawieniu autobusu rezerwowego, wskazanego w
ofercie wykonawcy,
0
i) przy temperaturze zewnętrznej poniżej + 5 C, załączać ogrzewanie autobusu,
j) po zmroku załączać oświetlenie autobusu tak, aby zapewnić pasażerom możliwość łatwego odczytania informacji
umieszczonych w autobusie.
j)

3.

4.
5.

6.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w dowolnym czasie, sam lub z udziałem Policji, stanu technicznego pojazdu
oraz jego oznaczenia.
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7.

8.

Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi wymagania
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o prace osób wykonujących wskazane przez
zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.).
Stosownie do wymogu określonego w ust. 7:
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące
czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) kierowców autobusów, w ilości osób zapewniającej zgodną z warunkami SIWZ realizację przedmiotu zamówienia,
Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą
wykonywać osobiście czynności wymienione w ppkt. a).
2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 8.1). Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności
wskazane w punkcie 8.1) w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o
pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, wynagrodzenia). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
4) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia:
a) w przypadku nie przedstawienia zamawiającemu w wyznaczonym terminie informacji o których mowa w pkt. 8.3)
lit. a) – b), wykonawca będzie płacił każdorazowo zamawiającemu karę w wysokości 1.000,00 zł;
b) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę,
zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy;
c) w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt. 8.3) lit. a) – b), zamawiający ma
prawo od umowy odstąpić i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane w umowie w §7 umowy, w tym jak za
nienależyte wykonanie zamówienia;
d) w przypadku nie wywiązania się wykonawcy z obowiązku zatrudniania osób wykonujących czynności opisanych
przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej
zamawiającemu, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wykonawcy, określonego w §6 ust. 2 umowy.
9. Wykonawca na wniosek Zamawiającego sporządzi i przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne dla celów
sprawozdawczych, rozliczeniowych.
§4
PRZEDSTAWICIELE STRON

1.

Strony ustalają do nadzoru i realizacji postanowień umownych następujące osoby:
a) ze strony ZAMAWIAJĄCEGO: ………………………………
kontakt telefoniczny pod numerem tel. ……………………..; fax. ………………………….., e-mail: …………………………
b)

ze strony WYKONAWCY: ……………………………………..
kontakt telefoniczny pod numerem tel. ………………………., fax ……………………….,e-mail: ………………………………. .
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2.

W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy, strony zobowiązują się działać niezwłocznie,
przestrzegając obowiązujących przepisów prawa.
§5
PODWYKONAWCY

1.

2.
3.

4.
5.

WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia siłami własnymi, poza następującymi częściami, które wykona
za pomocą podwykonawcy:
a) wykonanie……………………..… firma o nazwie:…………………….............
z siedzibą w …………………….. reprezentowana przez:…………………….,
b) wykonanie……………………..… firma o nazwie:……………………............,
z siedzibą w …………………….. reprezentowana przez:…………………….,
itd.
Za działanie lub zaniechanie podwykonawcy/ów WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność jak za swoje własne.
Jeżeli ZAMAWIAJĄCY zostanie zmuszony do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy/ów, to o tyle o ile zapłaci
podwykonawcy/om, będzie mógł następnie pomniejszyć zapłatę należną WYKONAWCY. Podstawą do wystawienia faktury przez
WYKONAWCĘ za wykonany przedmiot umowy, będzie dostarczone przez WYKONAWCĘ oświadczenie podwykonawcy/ów
potwierdzające prawidłowe rozliczenie się WYKONAWCY z podwykonawcą/ami i zapłatę przez wykonawcę na rzecz
podwykonawcy/ów kwot im należnych.
WYKONAWCA nie może powierzyć podwykonawcom realizacji innych części przedmiotu umowy niż określonych w ust. 1.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby WYKONAWCA powoływał się, na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, WYKONAWCA jest obowiązany wykazać ZAMAWIAJĄCEMU, iż proponowany inny podwykonawca lub WYKONAWCA
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
§6
WYNAGRODZENIE

1.

Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy ustala się wynagrodzenie określone na podstawie faktycznie
wykonanych wozokilometrów autobusem typu B i autobusem typu C na liniach L1, L2, L3 komunikacji lokalnej Gminy Suszec
oraz ceny zaoferowanej w ofercie przez Wykonawcę za:
a)

1 wozokilometr wykonany autobusem typu B: ………………… zł netto; VAT: …… %; …………...…….zł brutto (z VAT),

b) 1 wozokilometr wykonany autobusem typu C: ………………… zł netto; VAT: …… %; …………...…….zł brutto (z VAT),
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

Szacunkowa wartość umowy w okresie jej obowiązywania wynosi ………………………... zł brutto.
Rozliczenie świadczonych usług przewozowych następować będzie w okresach miesięcznych.
Wynagrodzenie miesięczne wypłacone Wykonawcy, obliczane będzie w następujący sposób:
a) cena za jeden wozokilometr dla autobusu typu B w kwocie brutto .......................... zł pomnożona przez ilość
faktycznie wykonanych wozokilometrów autobusem typu B w danym miesiącu.
b) cena za jeden wozokilometr dla autobusu typu C w kwocie brutto .......................... zł pomnożona przez ilość
faktycznie wykonanych wozokilometrów autobusem typu C w danym miesiącu.
Dochód ze sprzedaży biletów jednorazowych i miesięcznych wg taryfy określonej uchwałą nr 5/I/2017 Zarządu Międzygminnego
Związku komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia promocyjnych cen
biletów na Komunikację Lokalną w Gminie Pawłowice, Strumień i Suszec stanowi przychód Wykonawcy.
Zapłata za usługę przewozową, o której mowa w ust. 1 i 2, pokrywa wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem
przedmiotu umowy, łącznie z kosztami wytwarzania, sprzedaży i kontroli biletów przez kierowców a także ewentualne koszty
związane z zatrzymaniem się pojazdu na przystanku, określone odrębnymi przepisami.
Zamawiający dopuszcza realizację kursu dwoma autobusami typu C o łącznej ilości miejsc takiej samej lub większej co autobus
typu B w zamian za kurs autobusem typu B. Płatność z tego tytułu będzie równa łącznie płatności jaka przypadać będzie za kurs
autobusem typu B.
Cena jednostkowa netto za wykonany 1 wozokilometr jest ceną stałą i nie może się zmienić w trakcie realizacji umowy.
Zapłatę za wykonaną usługę przewozową Zamawiający przelewa na konto bankowe Wykonawcy, na podstawie wystawionych
przez Wykonawcę faktur przy zachowaniu następujących terminów:
1) do każdego 5-go dnia miesiąca (za miesiąc poprzedni) Wykonawca przedkłada do Urzędu Gminy, celem akceptacji fakturę
oraz rozliczenie faktycznie wykonanej pracy przewozowej zawierające:
a)
ilość wozokilometrów wykonanych w danym miesiącu rozliczeniowym autobusem typu B;
b)
ilość wozokilometrów wykonanych w danym miesiącu rozliczeniowym autobusem typu C;
c)
ilość kursów wykonanych;
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d)
ilość kursów nie wykonanych;
e)
ilość sprzedanych biletów jednorazowych w miesiącu rozliczeniowym;
f)
ilość sprzedanych biletów miesięcznych w miesiącu rozliczeniowym;
g)
oraz dokumentację o której mowa w §3 ust. 2 lit „i” niniejszej umowy.
2) Urząd Gminy w terminie do 7 dni dokona weryfikacji w/w dokumentów i przekaże je do Zamawiającego.
3) Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania faktury dokona płatności. Datą zapłaty jest data obciążenia konta
ZAMAWIAJĄCEGO.
10. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, iż cesje praw wynikających z umowy nie mogą być zrealizowane bez jego zgody.
§7
KARY UMOWNE
1.

WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną (w tym na wniosek Urzędu Gminy Suszec) w niżej określonych
wysokościach, w następujących przypadkach:
a) za niewykonanie lub nienależyte, wykonanie umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w
wysokości 20 % wartości umowy w okresie jej obowiązywania, o której mowa w §6 ust. 2;
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% wartości umowy w okresie jej
obowiązywania, o której mowa w §6 ust. 2;
c) za każdy nie wykonany kurs w wysokości 0,5 % wartości umowy w okresie jej obowiązywania, o której mowa w
§6 ust. 2;
d) za każdy niewykonany wozokilometr w ramach kursu - 20 zł brutto za wozokilometr;
e) za odjazd z przystanku przed czasem powyżej 2 min - 150 zł;
f) za odjazd z przystanku po czasie powyżej 5 min - 150 zł;
g) za nieobsłużenie przystanku komunikacyjnego zgodnie z rozkładem jazdy - 300 zł;
h) za świadczenie usług przewozu autobusem innym niż wykazanym w ofercie wykonawcy - 300 zł za każdy dzień
świadczenia usług takim autobusem, chyba że Zamawiający wyraził zgodę na tę zmianę;
i) za nie podstawienie autobusu rezerwowego w ciągu 30 min od zgłoszenia - 300 zł;
j) za uciążliwe dla pasażera usterki techniczne autobusów (uszkodzone drzwi lub okna, przeciekający wywietrznik
dachowy lub okno, przedostawanie się spalin do wnętrza autobusu itp.) - 150 zł za każdy dzień świadczenia usług takim
autobusem;
k) za nie prowadzenie dziennej dokumentacji o której mowa w §3 ust. 2 lit. i) - 150 zł za każdy dzień w którym, nie
prowadzono dokumentacji;
l) za niedostarczenie do Urzędu Gminy Suszec dokumentów o których mowa w §6 ust. 9 – każdorazowo 300 zł;
m) za nieposiadanie umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (obejmującej prace związane z przedmiotem zamówienia) w zakresie o
którym mowa w §3 ust. 2 lit. d) umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 2, za każdy
dzień braku takiej umowy ubezpieczenia
n) w przypadku nie przedstawienia zamawiającemu w wyznaczonym terminie informacji o których mowa §3 ust. 8.3) lit. a)
i b) SIWZ, wykonawca będzie płacił każdorazowo zamawiającemu karę w wysokości 1.000,00 zł;
o) w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w §3 ust. 8.3) lit. a) i b) umowy, w związku z §3
ust. 8.1) i 8.2) umowy, zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane w
umowie w §7 lit. q), w tym jak za nienależyte wykonanie zamówienia;
p) w przypadku nie wywiązania się wykonawcy z obowiązku zatrudniania osób wykonujących czynności opisanych przez
Zamawiającego na umowę o pracę, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej zamawiającemu, w
wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 2;
q) z tytułu innych, niż wymienione w ppkt. a) – p) przypadkach nienależytego wykonania zamówienia, w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 2.

2.

Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych, o których mowa w ust. 1 lit d), e), f), g) i), j), gdy wystąpią w na skutek klęsk,
powodzi, śnieżyc, innych nagłych zdarzeń atmosferycznych, objazdów, zdarzeń drogowych, kolizji drogowych, kontroli Policji lub
Zamawiającego, działań zmierzających do ograniczenia zagrożeń i ich skutków w autobusie, innych nagłych zdarzeń, na które
kierowca autobusu nie miał wpływu.
Kary umowne wymienione w ust. 1 płatne są w terminie 14 dni od daty zażądania ich zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO.
ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego,
jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary.
WYKONAWCA wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia.

3.
4.
5.

§8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
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1. W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego
2.
3.

4.

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
W przypadku, o którym mowa w ust.1, WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy.
Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług w terminie przewidzianym niniejszą umową;
b) Wykonawca zaprzestał świadczenia usług w okresie objętym niniejszą umową i mimo wezwań Zamawiającego nie
wykonuje ich przez kolejne 2 dni kalendarzowe;
c) niższego niż 90% stopnia świadczenia usług przewozowych w skali miesiąca;
d) w razie utraty przez WYKONAWCĘ uprawnień nadanych ustawą o transporcie drogowym i niezbędnych do wykonania
usługi;
e) ogłoszono likwidację przedsiębiorstwa Wykonawcy.
Odstąpienie od umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
§9
ZMIANY W UMOWIE

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w granicach
unormowania art. 144 ustawy, a ZAMAWIAJĄCY dopuszcza takie zmiany na warunkach określonych w pkt. 18.2 specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, stanowiącej integralną część niniejszej umowy.
§ 10
INNE POSTANOWIENIA UMOWY
1.
2.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu przez właściwy dla siedziby
ZAMAWIAJĄCEGO Sąd.
§ 11
LICZBA EGZEMPLARZY UMOWY

Umowa została sporządzona w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje ZAMAWIAJĄCY, a jeden WYKONAWCA,
każdy na prawach oryginału.
§ 12
ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY
Integralnymi częściami niniejszej umowy są:
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,
- Oferta przetargowa,

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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