
Załącznik nr 5 do SIWZ 
 
 
 

/WZÓR/ 
UMOWA NR 

 
zawarta w dniu ………………………. w Pabianicach, 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pomiędzy: 
 
Gminą Pabianice z siedzibą w Pabianicach ul. Torowa 21, 
reprezentowaną przez Marcina Wieczorka - Wójta Gminy Pabianice, 
zwaną w dalszej części Zamawiającym 

a 
…………………………………………………..   z   siedzibą   w……………………………,   
reprezentowanym przez …………………………………..., 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 
 
 

§ 1 
Strony określają następujące definicje dla potrzeb realizacji umowy: 

1) kurs – przejazd od początku do końca trasy i z powrotem (2 x trasa); 
2) płynność jazdy - kontynuacja przewozu zastępczym autobusem w przypadku wystąpienia awarii 

któregokolwiek z kursujących autobusów. Uruchomienie zastępczego autobusu musi nastąpić 
w czasie nie dłuższym niż 30 minut od chwili zdarzenia; 

3) dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - kopia umowy/umów, która powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. 
Dz.U.2019.1781), w szczególności bez adresów i nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: 
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 

4) siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne oraz niemożliwe do zapobieżenia, w 
szczególności ograniczenia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących 
zwalczania wirusa COVID -19. 

 
§ 2 

1. Przedmiotem zamówienia jest „ Świadczenie usług transportu publicznego po terenie gminy 
Pabianice z dofinansowaniem z budżetu gminy Pabianice w 2021 roku”. 

2. Zamówienie podzielone jest na 2 części: 
1) Część I zamówienia - trasa Nr 1. Rydzyny-Pabianice 

a) przebieg trasy objętej dofinansowaniem/przystanki w ramach kursu: 
- Rydzyny las - krańcówka, 
- Rydzyny – sklep, 
- Rydzyny - skrzyżowanie Jadwinin, 
- Rydzyny tzw. Biesaga, 
- Pawlikowice II – kościół, 
- Pawlikowice II - szkoła, 
- Pawlikowice II - krzyżówka, 
- Pawlikowice II - Mini Market, 
- Róża, 
- Pawlikowice I - ogrody działkowe, 
- Pawlikowice I (przy nr 68), 



- Pawlikowice I - krzyżówka, 
- Terenin, 
- Władysławów, 
- Bychlew 77/Bychlew 78 , 
- Bychlew szkoła, 
- Pabianice ul. Kilińskiego stadion/cmentarz, 
- Pabianice ul. Kilińskiego/SDH, 

b) długość trasy: 19 km (38 km – długość kursu); 
c) minimalna ilość kursów: 5, w dni robocze; 
d) godziny kursowania: 5.00 – 18.00; 
e) zaoferowany przez Wykonawcę 1 dodatkowy kurs każdego dnia roboczego (jeżeli dotyczy) 
(łączna ilość kursów w dni robocze……) 
f) ilość zaoferowanych przez Wykonawcę dodatkowych kursów w sobotę ……….. 

2) Część II zamówienia - trasa  Nr 2. Konin-Pabianice 
a) przebieg trasy objętej dofinansowaniem/przystanki w ramach kursu: 

- Konin – OSP; 
- Konin – skrzyżowanie z drogą gminną do Woli Żytowskiej, 
- Kudrowice – sklep/krańcówka MZK, 
- Kudrowice 2, 
- Petrykozy - Gminny Ośrodek Zdrowia, 
- Górka Pabianicka - OSP, 
- Górka Pabianicka 26/25, 
- Górka Pabianicka dk nr 71/bar, 
- Górka Pabianicka – kościół, 
- Szynkielew - za przejazdem kolejowym, 
- Szynkielew - przy skrzyżowaniu z drogą powiatową, 
- Szynkielew - przy granicy miasta, 
- Pabianice ul. św. Jana-ul. Partyzancka/ul. św. Jana przy ZS nr 2, 
- Pabianice ul. Zamkowa/ul. Kościuszki, 

b) długość trasy: 14 km (28 km – długość kursu); 
c) minimalna ilość kursów: 4, w dni robocze; 
d) godziny kursowania: 6.30 – 19.00; 
e) zaoferowany przez Wykonawcę 1 dodatkowy kurs każdego dnia roboczego (jeżeli dotyczy) 
(łączna ilość kursów w dni robocze……) 
f) ilość zaoferowanych przez Wykonawcę dodatkowych kursów w sobotę ……….. 
 

§ 3 
1. Umowa będzie wykonywana w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 
2. Umowa może być rozwiązana za porozumieniem stron. 
3. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 2-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. 
 

§ 4 
1. Za wykonywane usługi strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ………………….zł 

netto, plus podatek VAT w wysokości ………………….zł, co daje …………………...zł 
brutto (słownie: …………………………………………..), zgodnie z ofertą. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie w równych częściach w okresach miesięcznych tj. 
po ………………... zł brutto, w terminie 14 dni po przedłożeniu przez Wykonawcę 
prawidłowo wystawionej faktury i potwierdzeniu wykonania usługi przez Zamawiającego. 

3. W przypadku gdyby wykonywanie usługi rozpoczęło się później niż z pierwszym dniem 
miesiąca, wynagrodzenie za ten miesiąc płacone będzie proporcjonalnie do liczby dni 
wykonywania usługi w tym miesiącu. 



 
4. Fakturę należy wystawić na: Nabywca - Gmina Pabianice z siedzibą w Pabianicach, ul. 

Torowa 21, 95-200 Pabianice, NIP: 7311913930; Odbiorca - Urząd Gminy w Pabianicach, 
ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice. 

5. Fakturę składa się w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego 
faktura dotyczy. 

6. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi 
na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury przelewem na rachunek 
bankowy wskazany na fakturze, pozostający w wyłącznej dyspozycji Wykonawcy i ujęty 
na dzień zlecenia w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o 
podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065, 1106, 1747). 

7. Zamawiający będzie realizował płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności na rachunki bankowe zawarte w wykazie, o którym mowa w ust. 5, 

8. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej na zasadach określonych w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1666) 
9. Zamawiający, działając na podstawie art. 4. ust. 4 z dnia 9 listopada 2018 r. o 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych oraz w związku z §1 
Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w 
sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być 
przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącego do 
przesyłania ustrukturyzowanych faktur oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów 
elektronicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 856), nie wyraża zgody na przesyłanie za 
pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych 
wskazanych w art. 2 pkt 3 tej ustawy, z wyłączeniem ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej. 

10. Wykonawca zamierzający wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za 
pośrednictwem PEF jest zobowiązany do uwzględniania czasu pracy Zamawiającego, 
umożliwiającego Zamawiającemu terminowe wywiązanie się z zapłaty wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

11. W przypadku przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy 
Urzędu Gminy, w dni wolne od pracy lub święta, a także w godzinach innych niż 
wymienione powyżej, uznaje się, że faktura ta została doręczona w następnym dniu 
roboczym. 

 
§ 5 

    Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) uzgadnianie i akceptacja przedstawionych przez Wykonawcę rozkładów jady; 
2) bezpłatne udostępnianie Wykonawcy przystanków autobusowych znajdujących się na terenie 

gminy Pabianice. 
 

§ 6 
     Do uprawnień Zamawiającego należy: 

1) przeprowadzanie okresowych kontroli dokumentów pojazdu w zakresie przeprowadzonych 
aktualnych badań technicznych pojazdu; 

2) przeprowadzanie okresowych kontroli zgodności zapisów urządzenia rejestrującego pracę 
pojazdu; 

3) żądanie od Wykonawcy przedstawienia zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów 
osób w krajowym transporcie drogowym, wydawanego na podstawie art 18 ust. 1 i art. 20 

ustawy o transporcie drogowym oraz licencji na przewóz osób, wydawanej na podstawie art. 



7 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym, na każdym etapie realizacji zamówienia; 

4) odstąpienie od umowy w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku 
wynikającego z §7 pkt 2 i 7. 

 
 
 

§ 7 
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) przestrzeganie przepisów prawa, w szczególności regulujących ruch drogowy i  określających 
warunki techniczne pojazdów; 

2) posiadanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym 
transporcie drogowym, wydawanego na podstawie art 18 ust. 1 i art. 20 ustawy o transporcie 
drogowym oraz licencji na przewóz osób, wydawanej na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o 
transporcie drogowym; 

3) świadczenie usług transportu publicznego zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanym 
przez Zamawiającego rozkładem jazdy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy; 

4) uzgadnianie z Zamawiającym zmian w rozkładzie jazdy; 
5) świadczenie usług transportu publicznego zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanym 

przez Zamawiającego regulaminem przewozów pasażerskich, który stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszej umowy; 

6) uzgodnienie/zawarcie stosownej umowy z właściwym terytorialnie zarządcą drogi o 
udostępnienie przystanków znajdujących się poza granicą Gminy Pabianice; 

7) zatrudnianie na podstawie umowy o pracę osób będących kierowcami pojazdów i 
posiadających wymagane uprawnienia w tym zakresie przez cały okres realizacji zamówienia; 

8) zapewnienie płynności jazdy; 
9) niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu wszelkich informacji, mających wpływ na 

organizację przewozów pasażerskich oraz wniosków w zakresie usprawnień technicznych; 
10) ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec pasażerów i osób trzecich za szkody wynikłe z 

ruchu pojazdów, przewozu pasażerów oraz bagażu na zasadach ogólnych, określonych w 
powszechnie obowiązujących przepisach; 

11) operatywne dysponowanie taborem w ruchu i taborem rezerwowym oraz służbami 
technicznymi w celu usunięcia zakłóceń w ruchu; 

12) drukowanie i dystrybucja biletów jednorazowych i miesięcznych; 
13) kontrola biletów; 
14) utrzymywanie czystości i porządku w autobusach. 

 
§ 8 

Autobusy, którymi świadczone będą usługi transportu publicznego muszą spełniać następujące 
warunki: 

1) być sprawne technicznie; 
2) posiadać aktualne badania techniczne oraz aktualne ubezpieczenie, 
3) być wyposażone w odpowiednią wentylację, ogrzewanie i oświetlenie wewnętrzne 

zapewniające pasażerom odpowiedni komfort jazdy. W okresie jesienno-zimowym 
temperatura wewnątrz pojazdu winna wynosić 10-15°C; 

4) być wyposażone w nieuszkodzone i nie zabrudzone siedzenia; 
5) być wyposażone w urządzenia umożliwiające kierowcom sprzedaż biletów jednorazowych; 
6) być wyposażone w zestaw tablic kierunkowych. Tablice powinny być wykonane i oświetlone 

w sposób zapewniający ich czytelność dla wszystkich pasażerów we wszystkich warunkach 
pogodowych w dzień i w nocy. 

 
§ 9 

Regulamin, o którym mowa w § 7 pkt 5 musi znajdować się w autobusie w widocznym miejscu i 
określać: 



1) zasady kontroli biletów; 
2) zasady zakupu biletów ulgowych; 
3) punkty i terminy zakupu biletów miesięcznych; 
4) cennik biletów; 
5) zasady przejazdu dla osób posiadających ustawowe uprawnienia do ulgowych lub 

bezpłatnych przewozów. 
 

§ 10 
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania lub 

zaniechania podwykonawców. 
2. W przypadku realizacji zamówienia za pomocą podwykonawców: 
1) Wykonawca wskaże części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom; 
2) podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę osoby będące kierowcami pojazdów i 

posiadające wymagane uprawnienia w tym zakresie przez cały okres realizacji zamówienia. 
3. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 2 Wykonawca: 
1) przedłoży Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zawarcia umowy z 

podwykonawcą wykazu osób wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę od dnia rozpoczęcia realizacji umowy; 

2) będzie przedkładał zaktualizowany wykaz osób, o którym mowa w pkt 1 w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni od zaistniałej zmiany; 

3) umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli w celu zweryfikowania, czy osoby 
wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę 
w wykazie osób; 

4) przedłoży Zamawiającemu, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wezwania przez 
Zamawiającego dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w 
wykazie. 

4. Niewykonanie obowiązków określonych w ust. 2 i 3 traktowane będzie jako niedopełnienie 
przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy 

o pracę i uprawniać będzie Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 
 

§ 11 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za zawinione opóźnienie powyżej 10 minut w odjeździe z przystanku początkowego lub 

pośredniego - w wysokości 100 zł; 
2) za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w §9 - w wysokości 100 zł; 
3) za niewykonanie kursu z rozkładu jazdy - w wysokości 200 zł za każdy kurs; 
4) za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w §7 pkt 2 i 7 - w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy stwierdzony przypadek; 
5) za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w §10 ust 2 i 3 - w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy stwierdzony przypadek; 
6) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych 

odszkodowania za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie postanowień niniejszej 
umowy w wysokości przewyższającej wysokość kar umownych. 

4. Nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy stwierdzane będą na podstawie protokołu 
obserwacji dokonanej przez przedstawiciela Zamawiającego. 

 
§ 12 



1. W przypadku wystąpienia siły wyższej, w szczególności wprowadzenia zakazów i ograniczeń 
związanych ze zwalczaniem wirusa COVID 19, Strony zgodnie ustalają, że: 

1) możliwe będzie całkowite lub częściowe ograniczenie wykonywania przedmiotu umowy; 
2) zmianie może ulec ilość wykonywanych kursów, przebieg trasy lub godzin rozkładu jazdy. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie miesięczne, 

o którym mowa w §4 ust. 2, pomniejszone o 70% za każdy dzień ograniczenia wykonywania 
przedmiotu umowy. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie miesięczne, 
o którym mowa w §4 ust. 2: 

1) w niezmienionej wysokości, o ile skrócenie lub wydłużenie trasy nie przekroczy 10% 
umownej długości trasy; 

2) zwiększone lub zmniejszone, o ile skrócenie lub wydłużenie trasy przekroczy 10% umownej 
długości trasy. 

4. Zmniejszenie lub zwiększenie miesięcznego wynagrodzenia obliczone zostanie jako iloczyn 
kilometrów i stawki obliczonej w sposób następujący: iloraz miesięcznego wynagrodzenia, o 
którym mowa w §4 ust. 2 i sumy kilometrów wyliczonych z liczby kursów zaplanowanych 
do wykonania w danym miesiącu z uwzględnieniem ilości dni, w których zmiana wystąpiła. 

 
§ 13 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane 
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 14 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
 
 
  ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 


