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§ 1. 

Przedmiot  umowy.  

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje obowiązek starannego działania w zakresie usług 
przetoku autobusów należących do Zamawiającego, zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Platynowej 
19/21. 

§ 2. 

         Zakres czynno ści w ramach przetoku autobusów 

1. Przetok autobusów obejmuje: 

-     przejęcie autobusu wraz z oględzinami i natychmiastowym pisemnym powiadomieniem mistrza 
zmianowego Zamawiającego o ewentualnych uszkodzeniach,  

- wjazd na myjnię autobusową i umycie zewnętrzne autobusu /zdjęcie lusterek zewnętrznych z 
autobusu/ – mycie i czyszczenie szyb czołowych, bocznych i tylnych oraz ścian czołowych, 
bocznych i tylnych z uwzględnieniem obrębu wlewu paliwa, narożników autobusu i powierzchni 
drzwi, 

-     przetarcie szyb zewnętrznych i szyb tablic elektronicznych ręcznie, w okresie zimowym,  przy tem.  
      poniżej -5◦C, 
- zatankowanie do pełnego  zbiornika autobusu – na jego własn ą kart ę chip  - na stacji paliw, 
- przejazd przez kanał przeglądowy warsztatu ( tzw. linię OC), 
- wystawienie pojazdu na sektor. 
2. Niedopuszczalne jest tankowanie autobusu z wykorzystaniem karty chip innego wozu. 
 

§ 3. 

Nadzór umowy.  

1. Strony zobowiązują się do koordynowania i bieżącej kontroli właściwego wykonywania  usług    
przetoku.  

2. Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Wykonawcy na piśmie o każdorazowym 
stwierdzonym przypadku nienależytego wykonania usługi. 

3. Wykonawca zobowiązany jest - po przejęciu autobusu do usługi przetoku i po oględzinach 
pojazdu - do powiadomienia mistrza zmianowego Zamawiającego o ewentualnych 
uszkodzeniach autobusu. 

 
§ 4. 
 

Kadry wykonawcze.  

1.  Kadry wykonawcze (m.in. z uprawnieniami do kierowania autobusami - w tym przegubowymi) 
Wykonawca zatrudni we własnym zakresie. 

2.   Wykonawca zapewnia nadzór bhp i ppoż. nad podległymi sobie pracownikami oraz dostarczy im 
sprzęt,  urządzenia oraz materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

3.   Wykonawca wyposaży pracowników w odzież roboczą spełniającą wymogi bhp i estetyki. 

§ 5. 

Czas trwania umowy.  

1. Umowę zawiera się na czas określony – na okres 12 miesięcy od dnia 01.07.2013r. 
2. Strony przewidują możliwość rozwiązania niniejszej umowy za wypowiedzeniem trzymiesięcznym, 

a okres ten upływa w ostatnim dniu trzeciego miesiąca. 
3. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. W przypadku nieuiszczania przez Zamawiającego  jakiejkolwiek części wynagrodzenia 

określonego w niniejszej umowie na rzecz Wykonawcy przez okres dłuższy niż dwa miesiące, 
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Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia i bez 
ponoszenia konsekwencji z tego tytułu. 

5. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku 
trzykrotnego - kolejno następującego po sobie, w okresie nie dłuższym niż dwa miesiące – 
zaistnienia zdarzeń skutkujących wymierzeniem kar, o których mowa w §10 ust.1 i 2. Wykonawca  
ma obowiązek zrealizować przedmiot umowy  przez okres 30 dni od daty otrzymania 
oświadczenia Zamawiającego o rozwiązaniu umowy. Dniem rozwiązania umowy będzie ostatni 
dzień tego trzydziestodniowego terminu. 

6. Strony przewidują możliwość przedłużenia umowy, gdy dalsza współpraca oparta będzie na 
korzystnych dla zamawiającego warunkach. 

 

§ 6. 

Wartość umowy. 

1. Za każdy miesiąc obrachunkowy realizacji usługi Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
miesięczne stanowiące iloczyn liczby autobusów podlegających usłudze przetoku oraz 
wskazanej w ofercie ceny. 

2. Cena jednostkowa zgodna z ceną oferty określona w punkcie 1 w okresie obowiązywania 
    umowy  będzie stała i nie może ulec zmianie. 
3.  W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w § 5 pkt. 6, na kolejny okres obowiązywania 
     umowy,  wartość tej umowy  może zostać zwaloryzowana proporcjonalnie do wzrostu minimalnego 
     wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
     pracę. 

§ 7. 

Warunki płatno ści. 

1. Zamawiający zapłaci należność, za wykonaną w danym miesiącu obrachunkowym usługę, na 
podstawie faktury wystawianej przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Wynagrodzenie to zostanie pomniejszone o ewentualne kary umowne stwierdzone, w czasie 
kontroli zewnętrznej i wewnętrznej, z tytułu przypadków niewłaściwego wykonania przedmiotu 
zamówienia, o których mowa w § 10 ust.1 i 2. 

3. Zapłata za wykonane usługi rozliczana będzie na podstawie faktycznie wykonanych prac 
związanych z przedmiotem zamówienia na podstawie protokołów zdawczych. 

4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należności na konto Wykonawcy   w terminie 14 dni od 
daty otrzymania faktury.  

5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania środków pieniężnych przez Bank Zamawiającego. 
6. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności, Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za każdy 

dzień zwłoki.  
§ 8. 

Zakres odpowiedzialno ści. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać prace związane z przedmiotem zamówienia z należytą 
starannością, dokładnie i solidnie. 

2. Za wszelkie wady powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia (dotyczy to autobusów 
oraz innego mienia i majątku Zamawiającego) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność. 

3. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z nienależycie wykonanym przedmiotem 
zamówienia oraz pokryje koszty uszkodzeń powstałych podczas wykonywania prac określonych w 
§ 1. 

  § 9 

Kontrola 

1. Zamawiający ma prawo do przeprowadzania wewnętrznych kontroli realizacji zamówienia. Kontrola 
Zamawiającego musi być przeprowadzona z udziałem przedstawiciela Wykonawcy. Wyniki kontroli 
przeprowadzonej przez Zamawiającego, sporządzone wg protokołu odbioru prac określającego 
jakość wykonanych przez Wykonawcę usług,  muszą zostać podpisane przez przedstawicieli obu 
stron.  

2. Wykonawca powinien brać udział w kontroli stanu czystości pojazdów Zamawiającego 
przeprowadzanych przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni.  
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3. Zamawiający ma prawo do wydawania Wykonawcy poleceń, których realizacja miałaby na celu 
usunięcie wad powstałych podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Usunięcie powyższych 
usterek musi nastąpić do czasu następnego wyjazdu autobusu z bazy. 

                                                                         

     § 10 

          Kary umowne 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

- w wysokości 100 % miesięcznego wynagrodzenia wskazanego w § 6, gdy Zamawiający odstąpi od 
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, a Wykonawca nie zachowa 
umownego terminu wskazanego przez Zamawiającego w  § 5.    

- w wysokości 5 % wartości brutto dziennego zamówienia, o którym mowa w §7 ust.3 umowy, w 
przypadku odmowy usunięcia wad powstałych z winy Wykonawcy podczas wykonywania 
przedmiotu zamówienia. 

-   w wysokości  2%  wartości brutto dziennego zamówienia, o którym mowa w §7 ust.3 umowy – za 
    każdy  przypadek nieprzestrzegania zaleceń określonych w § 2 umowy. 
2.  Wykonawca zapłaci kary umowne nakładane przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni za 

wyjazd na trasę autobusu niewłaściwie umytego. 
3.  Zamawiający ma prawo do uzupełniającego odszkodowania, jeśli wysokość szkody będzie wyższa 
     od zastrzeżonych kar. 
4.  Niezależnie od powyższych ustępów Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia 
    odszkodowania w pełnej wysokości za szkody materialne i niematerialne, wyrządzone przez 
     Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia, jakie mogą powstać w majątku i zasobach ludzkich 
     Zamawiającego. 

 

§ 11 

Warunki dodatkowe.  

1. Zamawiający umożliwi wykonywanie usługi poprzez: 

a)  zapewnienie dostępu do autobusów objętych usługą w dniach i godzinach, o których mowa w 
załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  

b)  udostępnienie Wykonawcy pomieszczeń na terenie obiektów niezbędnych do prawidłowego 
wykonywania usługi.  

c)  udostępnienie Wykonawcy dostępu do mediów, takich jak energia elektryczna, woda itp., 
niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi. 

d)  zapewnienie  właściwego ogrzewania pomieszczeń oraz dostępu do wody pitnej a także 
udostępnienie toalety na dyspozytorni.  

 
2. Zamawiający odpowiada za stan zabezpieczenia poszczególnych obiektów (dotyczy to 
     w szczególności: zamków, zamknięć, oświetlenia, ogrodzenia, zabezpieczenia ppoż. itp.).  
     Zamawiający zabezpiecza we własnym zakresie odpady powstałe w wyniku wykonywania 
     niniejszej umowy, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) 
       
 
 


