ZAŁĄCZNIK NR 6 do specyfikacji z dnia 07. 02.2011r.
UMOWA Nr ………

W dniu ……………. r. w Goździe pomiędzy Gminą Gózd, reprezentowaną przez
Wójta Gminy – Pana Adama Jabłońskiego
zwaną w treści umowy Zamawiającym,
a firmą: ………………….działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
nr ……………………..,
NIP …………………. , REGON ………………………
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………
zwaną w treści umowy Wykonawcą
zawarta zastała umowa następującej treści:
Niniejsza umowa jest zawarta na podstawie przetargu nieograniczonego - zatwierdzonego dnia ……………………… roku
– przeprowadzonego na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§.1.
1. Przedmiot umowy obejmuje „Wykonywanie usług przewozowych w zakresie transportu zbiorowego
w ramach regularnej komunikacji publicznej na terenie gminy Gózd
1) Ilość kursów, wg rozkładu jazdy – opracowanego przez Wykonawcę zgodnie z wytycznymi
Zamawiającego i po uzgodnieniu z Zamawiającym.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany przez Wykonawcę rozkładu jazdy po konsultacjach
z pasażerami oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania
wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców
ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji
zamówienia.
5. Usługa ma być świadczona autobusami przystosowanymi do przewozu osób i dopuszczonymi do
ruchu, zgodnie z prawem polskim, które spełniają dodatkowo następujące warunki:
1) wszystkie autobusy realizujące przedmiot zamówienia mają być oznakowane tak, aby możliwa była
bezproblemowa identyfikacja wykonawcy usługi przewozu oraz posiadać tablice z przebiegiem trasy oraz
nr linii na przodzie jak i na tyle pojazdu.
2) na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi autobusy winny być sprawne technicznie oraz muszą spełnić
wymogi bezpieczeństwa i być przystosowane do wykonywania usług przewozowych w komunikacji
podmiejskiej.
6. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usługi w sposób ciągły i regularny, gwarantujący
pasażerom dojazd w wyznaczonym przez rozkład jazdy czasie. W przypadku wystąpienia awarii
Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego podstawienia zastępczego pojazdu. Pojazd
zastępczy może być wykorzystywany przez Wykonawcę do świadczenia usługi tylko na czas niezbędny,
związany z usunięciem awarii pojazdu zasadniczego.
9. Pojazdy, którymi usługa przewozu będzie świadczona muszą być na bieżąco utrzymywane w
czystości(wewnątrz pojazdu i na zewnątrz).
10. Wynagrodzenie Wykonawcy będą stanowić wpływy ze sprzedaży biletów oraz dopłata ze strony
Zamawiającego do każdego faktycznie wykonanego wozokilometra na terenie gminy Gózd.
12. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania uprawnień do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. oraz
Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2002 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440) oraz ulgi handlowe proponowane przez
Wykonawcę. Koszty związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych
przejazdów pokrywane są z budżetu państwa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
13. Pojazdy Wykonawcy będą zatrzymywały się na istniejących przystankach na trasie przejazdu:

1) Zamawiający umożliwi Wykonawcy nieodpłatne korzystanie z przystanków i zatok autobusowych
będących w jego gestii,
2) Wykonawca uzyska zgodę właściwego terytorialnie zarządcy przystanków będących poza granicami
Gminy Gózd na ich udostępnienie oraz pokryje koszty związane z ich udostępnieniem,
3) Zezwolenie, o którym mowa w punkcie poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji transportu osób,
4) Utrzymanie czystości i porządku na przystankach zlokalizowanych na terenie gminy Gózd obciąża się
Zamawiającego.
14. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, wniosku na
uzyskanie wymaganego przepisami prawa zezwolenia właściwego organu na wykonywanie regularnych
przewozów w transporcie drogowym osób na wykazanej trasie.
15. Wykonawca zobowiązany jest opracować regulamin określający zasady przewozów pasażerskich,
ustalania cen biletów jednorazowych i miesięcznych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu regulamin, o którym mowa w zdaniu poprzednim oraz wywiesić go w terminie jednego
miesiąca od daty zawarcia umowy w pojeździe, którym usługa będzie świadczona,.
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) świadczenia usługi w sposób ciągły,
2) świadczenia usługi pojazdami zgodnymi z warunkami SIWZ,
3) przestrzegania ustalonego rozkładu jazdy,
4) utrzymywania pojazdów wykonujących przewóz osób w należytym stanie technicznym i estetycznym,
5) kulturalnej obsługi pasażerów.
2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia właściwego organu na wykonywanie
regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym objętych przedmiotem umowy i do
dostarczenia Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji transportu osób.
§ 3.
1. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania ustalonego rozkładu jazdy.
2. Ilość kursów dziennie:
a) w dni powszednie – nie mniej niż 10 kursów na trasie Kiedrzyn – Gózd i nie mniej niż 10 kursów na
trasie Gózd – Kiedrzyn oraz nie mniej niż 3 kursy na trasie Kiedrzyn – Podgóra w tym jeden kurs przez
miejscowość Drożanki i nie mniej niż 3 kursy na trasie Podgóra – Kiedrzyn w tym jeden kurs przez
miejscowość Drożanki.
b) w soboty – nie mniej niż 9 kursów na trasie Kiedrzyn – Gózd i nie mniej niż 9 kursów na trasie Gózd –
Kiedrzyn.
3. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:
- osoby, które ukończyły 70 lat.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany przez Wykonawcę rozkładu jazdy po konsultacjach
z pasażerami oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego nie częściej jak co sześć miesięcy.
5. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi do
udostępnienia na własny koszt, na wszystkich przystankach autobusowych i we wszystkich swoich
pojazdach obowiązującego rozkładu jazdy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do stałego i widocznego udostępniania rozkładu jazdy w miejscach
wskazanych w ust. 4.
7. Planowana zmiana rozkładu jazdy nakłada na Wykonawcę obowiązek zawiadomienia Zamawiającego
i udostępnienia rozkładu jazdy w miejscach i terminie wskazanym w ust. 5.
§ 4.
1. Miesięczne wynagrodzenie wykonawcy stanowią opłaty z tytułu sprzedaży biletów oraz dopłata ze
strony Zamawiającego do każdego faktycznie przejechanego wozokilometra na terenie gminy Gózd.
2. Wysokość dopłaty Zamawiającego do każdego wozokilometra, zgodnie ze złożoną oferta,
wynosi...........zł. wraz z podatkiem VAT.

3. Wysokość miesięcznej dopłaty Zamawiającego na rzecz wykonawcy obliczona będzie jako iloczyn
ilości wozokilometrów wykonanych w danym miesiącu i wysokość dopłaty za jeden wozokilometr,
określonej w ust. 2.
4. Cena dopłaty określona w ust. 2 nie może ulec zmianie.
5. Maksymalna miesięczna wartość zamówienia wynosi ………………….
§ 5.
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 3 będzie płatne przelewem na rachunek wykonawcy na
podstawie faktury VAT w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu.
2. Wykonawca złoży fakturę po upływie miesiąca, którego ona dotyczy wraz ze szczegółowym
rozliczeniem ilości wozokilometrów wykonanych w danym miesiącu uwzględniającym ilość
wozokilometrów wykonanych w każdym dniu.
3. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek
w wysokości ustawowej.
§ 6.
1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania uprawnień do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
2. Koszty związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów
pokrywane są z budżetu państwa na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
§ 7.
1. Wykonawca zobowiązany jest opracować regulamin określający zasady przewozów pasażerskich,
zasady sprzedaży biletów jednorazowych i miesięcznych i dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu
podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu regulamin, o którym mowa w ust. 1 oraz
wywiesić go w każdym swoim pojeździe, którym będzie świadczona usługa.
3. Planowana przez wykonawcę zmiana regulaminu rodzi obowiązek zawiadomienia Zamawiającego
i udostępnienia zmian we wszystkich pojazdach, w terminie 7 dni przed dniem ich wejścia w życie.
§ 8.
1. Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu
umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo kontrolowania prawidłowości wykonywania przez wykonawcę
warunków umowy. Kontrolę przeprowadza przedstawiciel Zamawiającego, legitymujący się stosownym
upoważnieniem.
3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisuje kierowca i Zamawiający.
4. Do ustaleń zawartych w protokole wykonawca może wnieść zastrzeżenia.
§ 9.
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej
zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił
warunki takiej zmiany.
2. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania wyłącznie w przypadkach
przewidzianych we właściwych przepisach prawa.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym wyłącznie
w przypadku, gdy wykonawca nie wykona obowiązku określonego w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 3.
.
§ 10.
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ............do dnia 31 grudnia 2011r.
§ 11.
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
Zamawiającemu kary umowne:
1) nie wykonanie usługi zgodnie z rozkładem jazdy (nie wykonanie kursu) z przyczyn, za które ponosi

odpowiedzialność wykonawca w wysokości 2 % wynagrodzenia z miesiąca poprzedniego obliczonego
w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy.
2) odstąpienia od wykonania umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność wykonawca
w wysokości 20 000 zł.
2. Kary umowne określone w ust. 1 pkt. 1 Zamawiający potrąci z przysługującego wykonawcy
wynagrodzenia.
5. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość
odszkodowania na zasadach ogólnych.
§.12.
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie:
1) odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego przepisy (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
2) przepisy ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2007 r. Nr 16, poz. 94 ze zm);
3) przepisy ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2001 r. Nr 129, poz. 1444 ze
zm);
4) przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113 ze zm.);
5) przepisy ustawy z dnia 15.11.1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zm);
6) przepisy ustawy z dnia 20.06.1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego (Dz. U. 2007 r. Nr 191, poz. 1370 ze zm.).
2.Wszelkie zmiany warunków umowy, nie naruszające przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3.Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy, po wyczerpaniu drogi
reklamacyjnej, strony podają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
4.Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
i trzy egzemplarze dla Zamawiającego.
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