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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY WYKONAWCZEJ 

na świadczenie planowanych usług zastępczej komunikacji autobusowej  
na określonych trasach i relacjach na obszarze kursowania pociągów uruchamianych 

przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. 

 
zawarta w dniu _______________r. w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy: 
 
Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o.  
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 
 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000116702, którą reprezentują: 

1. ______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

uprawnieni do reprezentacji Spółki zgodnie z wpisem w KRS,  

NIP 529-16-28-093, REGON 017194070,  

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
 

a1 
 
_______________________________________________________________________________________ 
z siedzibą w _____________________________________________________________________________ 
wpisaną/ym  _________________________________________________________________, 
którą/ego reprezentuje/ą: 

1. ______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

uprawnieni do reprezentacji _________________________ 

NIP ____________, REGON _____________  

zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

łącznie zwanych “Stronami”, a z osobna „Stroną” 

o następującej treści: 

 
§ 1. 

USTALENIA OGÓLNE 

1. Umowa Wykonawcza zostaje zawarta na podstawie umowy ramowej nr …………………………………………. z dnia ………………… r. 
po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WKD10a-27-26/2020 w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. 
wyłączonych ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 

2. Prawa i obowiązki wynikające z Umowy Ramowej i Umowy Wykonawczej należy interpretować w kontekście całości postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego będącego podstawą zawarcia Umowy Ramowej, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 65 ust. 2 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.), dalej jako „Kodeks cywilny”. 

3. Strony powołują swoich przedstawicieli upoważnionych do współpracy podczas realizacji przedmiotu zamówienia w osobach: 
1) ze strony  Zamawiającego: 

 
1 W przypadku, gdy umowa będzie zawierana z konsorcjum zostaną wpisane dane pełnomocnika oraz partnerów konsorcjum. 
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− ………………………………………………….., tel. ……………………, e-mail: ………..…………., 

− ………………………………………………….., tel. ……………………, e-mail: ……………………. 

2) ze strony  Wykonawcy:  

− …………………………………………….……., tel. ……………………, e-mail: …………….……., 

4. Do kompetencji przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 2, należą: 

1) bieżąca współpraca podczas realizacji umowy, uzgadnianie form i metod pracy, udzielanie informacji niezbędnych do prawidłowego 
wykonywania Przedmiotu Umowy; 

2) kontrola świadczonych usług zgodnie z zasadami określonymi w § 5 Umowy Wykonawczej 

3) składanie oświadczeń o udzieleniu zleceń, o których mowa w § 2 ust. 5 oraz zgłaszanie zmian, o których mowa w § 3 ust. 2 Umowy 
Wykonawczej, 

4) dokonywanie odbioru Umowy Wykonawczej, w tym podpisywanie zestawień z realizacji umowy określonych w niniejszej Umowie 
Wykonawczej; 

5) nadzór nad realizacją Umowy Wykonawczej oraz Umowy Ramowej i inne czynności wyraźnie przewidziane w Umowie 
Wykonawczej lub Umowie Ramowej; 

5. Zmiana nazw, danych osobowych, adresowych i kontaktowych, o których mowa w komparycji Umowy oraz w ust. 3 i 6 niniejszego 
paragrafu nie powoduje konieczności zmiany treści Umowy. Strony za wystarczające uznają niezwłoczne pisemne poinformowanie  
o dokonanej zmianie. Zmiana staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez drugą Stronę informacji z danymi nowego przedstawiciela 
lub nowych danych adresowych i kontaktowych. 

6. Strony zgodnie ustalają, że obowiązującą formą kontaktu Stron Umowy są: forma elektroniczna oraz forma pisemna. 
Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:  

Korespondencja kierowana do Zamawiającego:  
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.  
ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki   
e-mail: …………………………………………………….. 

Korespondencja kierowana do Wykonawcy:  
Nazwa ……………………………………………………… 
Adres ……………………………………………………….. 

e-mail ……………………………………………................ 
 

§ 2. 
PRZEDMIOT UMOWY WYKONAWCZEJ 

1. Przedmiotem Umowy wykonawczej jest świadczenie planowanej usługi zastępczej komunikacji autobusowej obejmującej regularny 
przewóz osób, rzeczy i małych zwierząt na określonych trasach:  

Lp. Relacja Termin Kursowania Liczba wozokm j.m. 

    km 

2. Przewóz osób, rzeczy i małych zwierząt odbywać się będzie na zasadach określonych w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt 
oraz obsługi i odprawy podróżnych Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. - tekst ujednolicony obowiązujący (udostępniony na stronie 
internetowej Zamawiającego, tj.www.wkd.com.pl zakładka: Dla Pasażerów > Przepisy). 

3. Rozkład jazdy dla usługi, o której mowa w ust. 1 zawiera Załącznik nr 1 do Umowy Wykonawczej, plan obiegów autobusów zawiera 
załącznik nr 2 do Umowy Wykonawczej, a wykaz obsługiwanych przystanków określa Załącznik nr 3 do Umowy Wykonawczej. 

4. Wykonawca zrealizuje usługi, o których mowa w ust. 1, na zasadach określonych w Umowie Ramowej oraz zgodnie z postanowieniami 
niniejszej Umowy Wykonawczej. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zleceń, o których mowa w § 6 ust. 4 Umowy Ramowej na zasadach określonych  
w § 6 ust. 5-7 Umowy Ramowej. Udzielenie zleceń, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga 
zawarcia aneksu do Umowy. 

§ 3. 
SPOSÓB REALIZACJI UMOWY WYKONAWCZEJ 

1. Wykonawca będzie świadczył Usługi w terminie od ................. do ................................. 
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2. W okresie obowiązywania Umowy Wykonawczej i w ramach jej wykonywania i ceny, o której mowa w § 6 ust. 3 lit b) Umowy 
Wykonawczej, Zamawiający ma prawo do korekty wielkości pracy eksploatacyjnej (tj. liczby autobusów) oraz korekty rozkładu jazdy, 
których nie można było wcześniej przewidzieć, a które wynikać będą ze zmian organizacji ruchu lub z uzasadnionych potrzeb 
przewozowych, które nie będą powodować zwiększenia wozokilometrów, z zachowaniem co najmniej 24 h na powiadomienie 
Wykonawcy przed rozpoczęciem okresu, w którym mają nastąpić zmiany. Powyższe zmiany nie wymagają aneksu do Umowy 
Wykonawczej, a jedynie powiadomienia Wykonawcy w sposób określony w § 1 ust. 3 i 6 Umowy Wykonawczej. 

3. Przed realizacją Usługi, Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania (oraz umieszczenia rozkładów jazdy w ramkach 
zapewniających odporność na akty wandalizmu i warunki pogodowe), na własny koszt, na wskazanych przez Zamawiającego 
przystankach, zgodnych z wykazem przystanków, stanowiącym Załącznik nr 3. Wykonawca powinien we własnym zakresie uzyskać 
zgodę na publikowanie rozkładów jazdy na przystankach. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia miejsc postojowych i parkingowych dla autobusów oraz uzyskania odpowiednich 
zezwoleń na korzystanie z przystanków autobusowych. 

5. W przypadku realizacji przewozów autobusami wyposażonymi w elektroniczne tablice kierunkowe, Wykonawca będzie na nich 
prezentował informacje według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym. Wzór może obejmować oznaczenie linii (np. ZKA1), oraz 
kierunek jazdy (przystanek docelowy).  

6. Wykonawca zabezpieczy autobusy w tablice wizualne wykonane z trwałego materiału, w formacie nie mniejszym niż A3, umieszczone 
za przednimi szybami autobusów według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym. 

7. Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiającym oznakuje ściany boczne, czołową i tylną wskazanych autobusów logotypem 
Zamawiającego. Zamawiający upoważnia tym samym Wykonawcę do wykorzystania w sposób wskazany w zdaniu pierwszym 
logotypu Zamawiającego wyłącznie w sposób określony w niniejszej Umowie Wykonawczej i na czas jej realizacji. 

8. Wykonawca zobowiązuje się wybrać trasę przejazdu pomiędzy poszczególnymi przystankami najbardziej optymalną ze względu na 
odległość, stan infrastruktury drogowej, prognozowany czas przejazdu i warunki drogowe, jak również uzyskać od zarządców dróg 
wszelkie wymagane pozwolenia na przejazd. W celu wyjaśnienia wątpliwości Strony postanawiają, że do liczby wozokilometrów 
stanowiących podstawę obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy nie będą wliczane dodatkowe wozokilometry, wynikające z przypadków 
nadzwyczajnych, takich jak wypadki drogowe, katastrofy, korki, itp., a także wynikających z podjazdu lub zjazdu „luzem” - w takich 
przypadkach podstawę do obliczenia wynagrodzenia stanowi wyłącznie zaplanowana liczba wozokilometrów wynikająca z § 2 ust. 1 
Umowy Wykonawczej. 

9. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia na własny koszt dyspozytora, który będzie w stałym kontakcie ze swoimi kierowcami 
oraz dyspozytorem Zamawiającego. 

10. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może samodzielnie dokonać żadnych zmian w rozkładzie jazdy autobusów, określonym  
w Załączniku nr 1 do Umowy Wykonawczej, a także ustalonym planie obiegów autobusów określonym w Załączniku nr 2 do Umowy 
Wykonawczej. 

11. W przypadku nieprzewidzianych zakłóceń w ruchu drogowym, trasa przejazdu może ulec zmianie, ale zmiana ta powinna zostać 
uzgodniona przez Wykonawcę z Zamawiającym. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia świadczenia usługi taką liczbą autobusów, która zapewnia prawidłową realizację 
Umowy Wykonawczej. 

13. W przypadku nieprzewidzianego zdarzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 8) Umowy Wykonawczej, Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie, telefonicznie powiadomić o tym przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1)  Umowy Wykonawczej, 
oraz włączyć do ruchu zabezpieczony autobus dodatkowy, nie później niż w ciągu 60 minut od powzięcia informacji o zdarzeniu. 

14. Wykonawca zobowiązany będzie uruchomić w trybie awaryjnym – „ad hoc”(w ostatniej chwili) dodatkowy autobus na dowolny kurs, 
ponad liczbę autobusów wskazanych w rozkładzie jazdy, nie później niż wciągu 60 minut od powzięcia informacji o takiej potrzebie od 
Zamawiającego, za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że po informacji telefonicznej Zamawiający 
obowiązany jest niezwłocznie przekazać Wykonawcy tę informację także za pośrednictwem poczty elektronicznej; 

15. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usług autobusami spełniającymi minimum wszystkie wymagania wynikające z 
postanowień Załącznika nr 1 do Umowy Ramowej oraz przepisów obowiązującego prawa dotyczących wykonywania autobusowych 
usług przewozowych w zbiorowej komunikacji publicznej. 

16. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty powstałe w trakcie realizacji Umowy Wykonawczej, takie jak: koszty mandatów, opłat 
parkingowych, koszty paliwa, części itp. Wykonawca pokrywa również inne koszty powstałe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, np. odszkodowania dla podróżnych, wynikające z opóźnienia przejazdu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
szkody na osobie lub mieniu wyrządzone przez Wykonawcę lub przez pojazd Wykonawcy w trakcie realizacji Usług. W przypadku 
kierowania roszczeń bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest podjąć niezbędne działania, celem zwolnienia 
Zamawiającego od odpowiedzialności. Wykonawca zobowiązuje się pokryć niezwłocznie wszelkie zobowiązania Zamawiającego do 
których zapłaty Zamawiający będzie zobowiązany z tytułu odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu wobec 
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podmiotów trzecich, spowodowane działalnością (działania, zaniechania) Wykonawcy lub podmiotów za pomocą których realizuje 
przedmiot Umowy Wykonawczej. 

17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w autobusach przez pasażerów podczas przejazdów. 

18. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu Umowy Wykonawczej oraz zdolności 
techniczne i zawodowe niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy Wykonawczej, a także że: 

1) autobusy, którymi będzie wykonywał usługi stanowiące przedmiot Umowy Wykonawczej są ubezpieczone zgodnie z wymaganiami 
wynikającymi z przepisów prawa, 

2) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności zgodnie z warunkami określonymi w Umowie 
Ramowej. 

§ 4. 
ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca realizując Umowę Wykonawczą zobowiązuje się w szczególności do: 

1) świadczenia usług przewozowych zgodnie z rozkładem jazdy autobusów oraz z uwzględnieniem wprowadzanych przez 
Zamawiającego zmian do rozkładu jazdy; 

2) zapewnienia należytej jakości obsługi pasażerów, w szczególności bezpieczeństwa podróżnych i ich mienia. Zabrania się 
odtwarzania audycji radiowych podczas świadczenia usług przewozowych; 

3) bieżącej dbałości o zewnętrzny i wewnętrzny wygląd autobusów oraz czystość ze szczególnym uwzględnieniem czystości  
i należytej przejrzystości szyb oraz właściwego stanu technicznego; 

4) dezynfekcji autobusów środkami odkażającymi w okresie trwania epidemii lub pandemii ogłoszonej stosownym aktem prawnym, 
nie rzadziej niż 2 razy dziennie podczas przerw pomiędzy kursami. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia wykazu 
wykonanych dezynfekcji wraz z podaniem daty, godziny oraz podpisu imiennego osoby wykonującej czynność i przekazywania 
kopii wykazu Zamawiającemu w terminie 3 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego, którego dotyczy wykaz; 

5) dbania o sprawność techniczną wyposażenia pojazdu i jego poprawne funkcjonowanie, a w przypadku usterki lub awarii dążenie 
do jej szybkiego usunięcia wszelkimi dostępnymi środkami. Wykonawca oświadcza, iż ponosi wszelką odpowiedzialność za stan 
techniczny środka/ów transportu, a w przypadku usterki, awarii, defektu pojazdu Wykonawca zapewni rezerwę pojazdową o takim 
samym standardzie, co pojazd biorący czynny udział w przewozie; 

6) umożliwienia uprawnionym przez Zamawiającego pracownikom lub współpracownikom przeprowadzania kontroli realizacji 
świadczonych Usług oraz wykonywania poleceń wydawanych przez te osoby w zakresie realizacji Usług wynikających z Umowy 
Wykonawczej; 

7) zapewnienia łączności między a przedstawicielem Zamawiającego a pracownikiem (współpracownikiem) Wykonawcy, o którym 
mowa w § 3 ust. 9 Umowy Wykonawczej,  § 1 ust. 3 pkt 2) Umowy Wykonawczej oraz pomiędzy wszystkimi kierowcami autobusów, 
a pracownikiem (współpracownikiem) Wykonawcy; 

8) niezwłocznego, wprowadzenia autobusu dodatkowego w przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 13 i 14 Umowy Wykonawczej, 
nie później niż w przeciągu 60 minut od powzięcia informacji o potrzebie jego wprowadzenia; 

9) niezwłocznego, nie później niż w przeciągu 20 minut, powiadamiania przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 
3 pkt 1) Umowy Wykonawczej, o wszelkich zaistniałych lub przewidywanych przeszkodach w świadczeniu Usług, szczególności o 
wszelkich zdarzeniach drogowych z udziałem autobusów Wykonawcy skutkujących osobami rannymi lub ofiarami śmiertelnymi, 
jak również niezwłocznego przekazywania informacji przedstawicielowi Zamawiającego o awariach, kolizjach autobusów i innych 
zdarzeniach mogących zakłócić prawidłową realizację Umowy Wykonawczej; 

10) ponoszenia pełnej odpowiedzialności w zakresie wszelkich roszczeń zgłaszanych przez pasażerów i inne podmioty, które poniosły 
szkody w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę Usług oraz przekazywania Zamawiającemu na jego żądanie wszelkich 
informacji i dokumentów dotyczących przedmiotowych roszczeń; 

11) rzetelnego prowadzenia sprawozdawczości z realizacji Umowy Wykonawczej na zasadach określonych poniżej: 

a) po zrealizowaniu przedmiotu Umowy w każdym z okresów rozliczeniowych Wykonawca wypełnia i przekazuje 
Zamawiającemu w terminie 3 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zestawienie z realizacji Umowy 
zawierające w szczególności informację o liczbie wozokm planowanych w danym okresie zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do 
Umowy, liczbie wozokm wykonanych oraz liczbie wozokm niewykonanych wraz z podaniem przyczyny; 

b) wzór  Zestawienia, o którym mowa w ust. 1, zostanie uzgodniony przez Strony po zawarciu Umowy;  

c) Zamawiający może wnieść uwagi do Zestawienia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 4 dni od jego otrzymania, a w razie 
braku wniesienia uwag Zestawienie uznaje się za przyjęte; 
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d) w przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag Wykonawca może w terminie 3 dni od ich otrzymania uwzględnić  
te uwagi lub przekazać uzasadnienie w sprawie ich nieuwzględnienia. Jeżeli Wykonawca nie przekaże informacji  
o uwzględnieniu uwag wniesionych przez Zamawiającego lub uzasadnienia w sprawie ich nieuwzględnienia w terminie 
określonym w zdaniu poprzednim, lub Zamawiający nie uwzględni uzasadnienia Wykonawcy uwagi Zamawiającego do 
Zestawienia uznaje się za przyjęte; 

12) przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia Umowy Wykonawczej kopii dokumentów ubezpieczenia 
potwierdzających zawarcie umów ubezpieczenia określonych w § 6 ust 8 Umowy Ramowej; 

13) przedstawienia Zamawiającemu nowych dokumentów ubezpieczenia potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia na 
kolejny okres ubezpieczenia najpóźniej ostatniego dnia przed zakończeniem okresu ubezpieczenia, na który zostały zawarte 
umowy ubezpieczenia opisane szczegółowo w Umowie Ramowej, oraz odpowiednich dokumentów ubezpieczenia w kolejnych 
latach trwania umowy na wykonanie usług będących przedmiotem zamówienia na analogicznych zasadach jak opisane w umowie 
Ramowej. 

§ 5 

NADZÓR NAD ŚWIADCZENIEM USŁUG  

1. Za nadzór nad świadczeniem przez Wykonawcę usług w ramach Umowy Wykonawczej odpowiedzialni są przedstawiciele 
Zamawiającego wskazani w § 1 ust. 3 pkt 1) Umowy Wykonawczej. 

2. Przedstawiciele Zamawiającego lub inne osoby upoważnione przez Zamawiającego mogą na bieżąco dokonywać kontroli świadczonej 
usługi zastępczej komunikacji autobusowej zgodnie z następującymi zasadami: 

1) Zamawiający może kontrolować w szczególności, czy: 

a) Wykonawca zapewnił odpowiednia liczbę pojazdów w miejscach, dniach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego  
w Załączniku nr 2 do Umowy, 

b) pojazdy i ich wyposażenie są zgodne z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy Ramowej, 

c) punktualność kursowania autobusów. 

2) po dokonaniu kontroli, w wyniku której stwierdzone zostaną nieprawidłowości, sporządzony zostanie „Raport z kontroli” zawierający 
opis stwierdzonych przypadków nienależytego wykonywania Umowy w formie notatki, zdjęcia lub wpisu elektronicznego, 

3) „Raport z kontroli” zostanie przesłany Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia stwierdzenia nieprawidłowości; 

4) ustalenia z kontroli są wiążące dla Wykonawcy, a wskazane w Raporcie nieprawidłowości powodują naliczanie kar umownych, 
zgodnie z § 8 Umowy Wykonawczej; 

5) przez dni robocze w rozumieniu Umowy Wykonawczej Strony uznają dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy i dni wolnych u Zamawiającego. 

3. Po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego Zamawiający dokonuje oceny ilości i jakości usług wykonanych przez Wykonawcę  
w okresie rozliczeniowym w oparciu o Zestawienie z realizacji Umowy, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 11) Umowy Wykonawczej. 

4. Przedstawiciele Zamawiającego, o których mowa w ust. 1, każdorazowo podejmują decyzję o skorzystaniu z prawa udzielenia zleceń, 
o których mowa w § 2 ust. 5, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Umowie oraz Umowie Ramowej. 

 
§ 6. 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Podstawą rozliczeń między Stronami są faktury wystawione przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
postanowieniami niniejszej umowy i Umowy Ramowej w terminie 7 dni po zakończonym Okresie Rozliczeniowym. Okresy Rozliczeniowe 
zostały zdefiniowane w § 7 ust. 5 Umowy Ramowej. 

2. Podstawą do wystawienia faktury jest zatwierdzone i podpisane przez Zamawiającego Zestawienie z realizacji Umowy, o którym mowa 
w § 4 ust. 1 pkt 11) Umowy, które Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wystawionej faktury. Maksymalne ceny jednostek 
rozliczeniowych określa Załącznik nr 2 do Umowy Ramowej. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty wynikające z realizacji Umowy Wykonawczej i zgodnie ze złożoną Ofertą  
w rozumieniu Umowy Ramowej, maksymalnie wyniesie: 

a) stawka za jeden km:  

netto........zł (słownie:............), podatek VAT.......zł , (słownie:....................), 

brutto.....................zł (słownie:...........................), 

b) za realizację całości Umowy Wykonawczej:  
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netto........zł (słownie:............), podatek VAT.......zł, (słownie:.....................), 

brutto....................zł, słownie: ............................). 

4. Kwota, którą Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić w danym okresie rozliczeniowym za faktycznie wykonane przewozy, będzie 
stanowiła iloczyn liczby przejechanych wozokilometrów i ceny jednostkowej za 1 km, wskazanej w ust. 3 pkt a).  

5. Płatność wynagrodzenia zostanie dokonana w terminie określonym w Umowie Ramowej przelewem na rachunek bankowy wskazany 
na fakturze.  

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami VAT. 

8. Do przeniesienia przez Wykonawcę wierzytelności z tytułu Umowy Wykonawczej wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego 
wyrażona przed dokonaniem cesji, pod rygorem nieważności. 

§ 7.  
PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot niniejszej Umowy Wykonawczej przy udziale / bez udziału* podwykonawców, zgodnie z 
deklaracją złożoną w ofercie. 

2. Wykonawca oświadcza, że następujący zakres przedmiotu Umowy Wykonawczej będzie wykonywał przy udziale podwykonawcy 
(Nazwa i adres siedziby podwykonawcy): ……………………… 

− ……………………………………………………………….. . 

3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcami stosuje się przepisy art. 647 Kodeksu cywilnego oraz postanowienia Umowy 
Ramowej.  

4. Zmiana podwykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie. 
 

§ 8. 
KARY UMOWNE 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w przypadku naruszenia obowiązków określonych w Umowie  
w przypadkach i wysokościach wskazanych poniżej: 

a) 400,00 zł za każdy przypadek niewykonania lub odwołania kursu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Przez kurs rozumie 
się przejazd autobusu między przystankiem początkowym a przystankiem końcowym na trasie linii; 

b) 200,00 zł za każdy przypadek niewykonania lub odwołania kursu w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;  

c) 200,00 zł za każdy przypadek podstawienia mniejszej ilości pojazdów do obsługi danego kursu niż wynika to z rozkładu jazdy 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Umowy; 

d) 100,00 zł za każdy kurs, w którym nastąpiło z winy Wykonawcy opóźnienie odjazdu z dowolnego przystanku powyżej 5 minut  
w stosunku do obowiązującego rozkładu jazdy; 

e) 100,00 zł za każdy przypadek przyspieszenia odjazdu na danym przystanku powyżej 1 minuty w stosunku do obowiązującego 
rozkładu jazdy; 

f) 100,00 zł za każdy przypadek oznakowania autobusu niezgodnie w wymaganiami Zamawiającego określonymi zgodnie umową; 

g) 300,00 zł za każdy przypadek niewłaściwego stanu technicznego, niesprawnej klimatyzacji, niewłaściwej czystości autobusu; 

h) 500,00 zł za każdy przypadek realizacji usług przez pojazd niespełniający któregokolwiek z wymagań określonych przez 
Zamawiającego w Załączniku nr 1 do Umowy Ramowej lub zadeklarowanych w Ofercie Wykonawcy; 

i) 200,00 zł za każdy przypadek nie zatrzymania autobusu na przystanku; 

j) 200,00 zł za każdy przypadek utrudniania lub uniemożliwiania wykonywania czynności kontrolnych przez przedstawicieli 
Zamawiającego, udokumentowany brak kultury obsługi pasażera lub pisemna skarga pasażera, potwierdzone postępowaniem 
wyjaśniającym przeprowadzonym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 7 dni 
kalendarzowych od dnia wpłynięcia skargi (w przypadku braku odpowiedzi skargę uważa się za słuszną); 

k) 300,00 zł za każdy przypadek nieprzekazania przez Wykonawcę miesięcznych zestawień z realizacji Umowy, o których mowa  
w § 4 ust.1 pkt 11) w terminie tam wskazanym lub niezgodności ze stanem faktycznym tych zestawień;  

l) 100,00 zł za każdy przypadek niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4) Umowy; 

m) 500,00 zł za każdy przypadek odmowy Wykonawcy realizacji Umowy w ramach zgłoszonego przez Zamawiającego zlecenia,  
o którym mowa w § 2 ust. 5 i § 3 ust. 14 Umowy; 
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n) 5 000,00 zł za każdy przypadek braku wymaganego zgodnie z § 6 ust. 8 Umowy Ramowej ubezpieczenia, lub nieprzekazania 
dokumentów ubezpieczenia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 12) i 13) Umowy Wykonawczej 

2. Za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 10% całkowitej wartości brutto Umowy Wykonawczej. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. O potrąceniu naliczonych kar umownych 
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej. 

4. Poszczególne kary umowne są od siebie niezależne i mogą być dochodzone kumulatywnie. 

5. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na ogólnych zasadach kodeksu 
cywilnego, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych.  

§ 9. 
ODSTĄPIENIE/WYPOWIEDZENIE UMOWY WYKONAWCZEJ 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy Wykonawczej w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa,  
w szczególności Kodeksu cywilnego oraz w Umowie Ramowej. 

2. Niezależnie od ust. 1 Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie określonym w ust. 4 w przypadku rażącego naruszenia przez 
Wykonawcę postanowień Umowy Wykonawczej lub Umowy Ramowej.  

3. Do rażących naruszeń postanowień Umowy Strony zaliczają okoliczności określone w § 10 ust. 3 Umowy Ramowej. 

4. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy, o których mowa w ust.3, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do zaniechania naruszeń i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia doręczenia 
wezwania. W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem 
natychmiastowym. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Wykonawca 
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili jej zawierania, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części Umowy. 

6. W razie wątpliwości Strony przyjmują, iż odstąpienie od Umowy wywiera skutek tylko w części dotyczącej niezrealizowanej części 
zobowiązań 

§ 10. 
 POUFNOŚĆ 

Strony zobowiązane są do zachowania w poufności informacji objętych tajemnica przedsiębiorstwa drugiej Strony na zasadach określonych 
w Umowie Ramowej. 

§ 11. 
ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy Wykonawczej w granicach określonych w Regulaminie udzielania 
zamówień sektorowych przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron  
i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy Wykonawczej w przypadkach, zakresie i na 
warunkach określonych poniżej: 
1) zmiana terminów realizacji przedmiotu zamówienia: 

a) w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron lub których Strony przy zachowaniu należytej staranności nie były  
w stanie uniknąć lub przewidzieć; 

b) okoliczności leżące po stronie Zamawiającego, które uniemożliwiają wykonanie zamówienia przez Wykonawcę  
w ustalonym terminie lub wymuszają konieczność zmiany lub wydłużenia procedur dotyczących realizacji usługi albo są 
konieczne z uwagi na potrzeby eksploatacyjne Zamawiającego (np. zmiana terminów kursowania autobusów na  
poszczególnych liniach); 

c) jeżeli taka zmiana wynika z nieprzewidzianych i niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy okoliczności, które wystąpiły 
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia lub wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako okoliczności, które zaistniały 
niezależnie od woli Stron Umowy, a których Strony przy dołożeniu należytej staranności nie mogły w dniu zawarcia Umowy 
przewidzieć ani im zapobiec; 

- w ww. przypadkach termin może ulec przedłużeniu nie więcej niż o czas trwania ww. przeszkód 
2) zmiana wartości Umowy w przypadku gdy konieczność wprowadzenia tych zmian spowodowana jest zmianą stawki podatku od 

towarów i usług, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, że zmiana stawki podatku od towarów i usług realnie zwiększyła koszty 
Wykonawcy przy realizacji przedmiotu Umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany 
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wysokości stawki podatku od towarów i usług złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty 
wpływ zmiany stawki podatku na zwiększenie kosztów realizacji Umowy. Zamawiający oceni dostarczone dokumenty. W przypadku 
wprowadzenia zmiany, wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian, a wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulegnie zmianie 
w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej Umowy, w ten sposób, 
że wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część prac wykonywaną po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom, 
natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian; 

3) zmiany sposobu spełnienia świadczenia, przy czym zmiana taka może być spowodowana: 
a) zmianą organizacji ruchu, zmianą rozkładu jazdy, w tym ilości autobusów lub godziny ich kursowania; 
b) zmiany liczby autobusów, którymi będą realizowane dane kursy, jeśli będzie to konieczne z uwagi na potrzeby przewozowe 

Zamawiającego, przy zachowaniu maksymalnej wielkości pracy przewozowej; 
c) w przypadku gdy wprowadzenie zmian w sposobie realizacji usługi jest uzasadnione innymi względami i niezbędne dla 

prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, a zaistniała sytuacja była niemożliwa wcześniej do przewidzenia; 
4) w przypadkach wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, o ile taki wpływ 

wystąpił, z zastrzeżeniem iż na podstawie oświadczeń i dokumentów przekazanych przez Stronę, która powołuje się na ww. 
okoliczności, Zamawiający może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany Umowy, w szczególności przez zmianę terminu 
wykonania Umowy Wykonawczej lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania Umowy Wykonawczej lub jej części, zmianę 
sposobu wykonywania usługi, lub zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej  zmianę wynagrodzenia 
Wykonawcy lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie 
przekroczy 50 % wartości Umowy Wykonawczej. 

3. Przewidziane w ust. 2 powyżej okoliczności, stanowiące podstawę do wprowadzenia aneksu do Umowy (o ile pozostałe postanowienia 
Umowy nie stanowią inaczej), stanowią uprawnienie Zamawiającego, nie zaś jego obowiązek. Okoliczności te nie mogą również 
stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie i/lub odszkodowanie. 

 
§ 12. 

DANE OSOBOWE 

1. W celu właściwego wykonania Umowy każda ze Stron zobowiązuje się do przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych 
osobowych, w tym w szczególności przepisów 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, zwanym dalej RODO. 

2. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane 
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej Umowy i które przekazał Zamawiającemu. 

3. Klauzula informacyjna o zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego została zawarta w Umowie 
Ramowej. 

§ 13. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Do niniejszej Umowy  mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy Wykonawczej mają zastosowanie postanowienia Umowy Ramowej  

oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Warszawską kolej Dojazdową  
sp. z o.o., ustawy o transporcie drogowym, ustawy Prawo przewozowe oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie 
dotyczącym przedmiotu Umowy Wykonawczej. 

3. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami Umowy Ramowej, a treścią załączników i innych dokumentów 
stanowiących integralną część Umowy Ramowej lub wytworzonych przez Strony, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy Ramowej. 

4. Spory, które wynikną przy wykonywaniu Umowy, których nie można rozstrzygnąć w drodze wzajemnego porozumienia, Strony 
poddadzą rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa. 

5. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 
6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki: 

Załącznik nr 1  - Rozkład jazdy 
Załącznik nr 2 – Plan obiegu autobusów 
Załącznik nr 3 – Wykaz przystanków 
Załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy 
 

 
           

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


