UMOWA
zawarta w dniu ……………………… w ……………., na podstawie § …………..........…
Porozumienia Międzygminnego Gminy Miejskiej Słupsk oraz Gminy Słupsk z dnia
………………………….. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Słupsk przez Gminę Słupsk
zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy powierzającej, na trasach
Słupsk – Redzikowo – Wieszyno oraz Słupsk – Głobino
podpisana przez:
Prezydenta Miasta Słupska – Macieja Kobylińskiego
oraz
Wójta Gminy Słupsk – Mariusza Chmiela
§1
1. Zadania publiczne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego powierzone Gminie
Miejskiej Słupsk, zwanej dalej Miasto Słupsk, przez Gminę Słupsk Porozumieniem
Międzygminnym z dnia ………………………., o realizacji zadań w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego na obszarze Gminy Słupsk na trasach Słupsk – Redzikowo –
Wieszyno oraz Słupsk – Głobino (zwanego w dalszej części umowy Porozumieniem), obejmują
w szczególności:
a)

prowadzenie badań rynku usług komunikacji miejskiej, w tym efektywności
ekonomicznej funkcjonowania linii komunikacyjnych przy udziale przedstawicieli obu
gmin;

b)

planowanie rozwoju komunikacji miejskiej;

c)

opracowywanie rozkładów jazdy w uzgodnieniu z Gminą Słupsk;

d)

emitowanie i dystrybuowanie biletów komunikacji miejskiej;

e)

kontrolę biletów i windykację należności za przejazd bez ważnego biletu;

f)

promocję usług komunikacji miejskiej;

g)

określanie poziomu udziału Gminy Słupsk w kosztach powierzonego zadania, w tym
wykonywaniu usług przewozowych przez przewoźników;

h)

zawieranie umów z przewoźnikami na realizację usług i dokonywanie płatności
za świadczone usługi przewozowe;

i)

kontrolę realizacji przewozów pod względem ilościowym i jakościowym oraz
nakładanie kar za niezgodną z umowami ilość i jakość usług;

j)

opracowywanie i udostępnianie informacji o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej,
w tym w pojazdach i Internecie;

k)

umieszczanie na przystankach rozkładów jazdy, nazw przystanków i komunikatów oraz,
o ile pozwala na to miejsce, cenników biletów, przepisów taryfowych i innych
informacji dotyczących komunikacji miejskiej;

l)

przygotowywanie projektów taryfy opłat, przepisów taryfowych oraz przepisów
porządkowych;

m)

zapewnienie pasażerom punktualnego i zgodnego z rozkładem jazdy przewozu.

2. Obowiązki opisane w ust. 1 lit. a–m dotyczą linii komunikacyjnych organizowanych
na terenie Gminy Słupsk na trasach Słupsk – Redzikowo – Wieszyno oraz Słupsk –
Głobino.
3. W imieniu Miasta Słupsk, zadania, o których mowa w ust. 1, będzie wykonywał Zarząd
Transportu Miejskiego w Słupsku – jednostka budżetowa lub jego następca prawny.
4. Zarząd Transportu Miejskiego w Słupsku jest kontrolowany w zakresie objętym niniejszą
umową przez Prezydenta Miasta Słupska.
5. Na dzień podpisania umowy, liczba wozokilometrów organizowanych i wykonywanych na
rzecz Gminy Słupsk przez Miasto Słupsk na obszarze Gminy Słupsk wynosi ok. 3900 km
miesięcznie. Liczba ta może ulec zmianie na wniosek lub za zgodą Gminy Słupsk
na wszystkich liniach objętych Porozumieniem Międzygminnym, przy czym zmiana
w tym zakresie będzie uwzględniać postanowienia umów zawartych przez Zarząd
Transportu

Miejskiego

w

Słupsku

z przewoźnikami,

w szczególności

w

zakresie

zobowiązań w przedmiocie płatności z tego tytułu, jak również możliwych roszczeń
przewoźników z tytułu niewykonania zawartych z nimi umów. Koszty zwiększonych
płatności lub roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania zawartych umów
z przewoźnikami poniesie Gmina, której decyzje lub działania doprowadziły do zmiany liczby
wozokilometrów objętych umową.
6. Przebieg tras poszczególnych linii objętych Porozumieniem na dzień zawarcia umowy jest
ustalony przez Strony i wynika z rozkładów jazdy stanowiących załącznik nr 1 do Umowy.
7. Przebieg tras linii organizowanych na rzecz Gminy Słupsk może ulec zmianie na wniosek lub za
zgodą Gminy Słupsk. Zgoda ta nie jest wymagana w przypadku zmian wynikających
z organizacji ruchu, spowodowanych remontami dróg i/lub sytuacjami nadzwyczajnymi,
w szczególności: zamknięciami dróg, nieprzewidzianym wzmożonym incydentalnie popytem.
8. W

sytuacji

zwiększenia

liczby

wykonanych

wozokilometrów

spowodowanych

remontami dróg i/lub sytuacjami nadzwyczajnymi wskazanymi w ust. 7, Gmina Słupsk
zobowiązana jest pokryć zwiększone z tego tytułu koszty realizacji zadań wynikających
z umowy w okresie rozliczeniowym następnego miesiąca, wraz z ratą, o której mowa w §
4 ust. 1. Wiążącym dla powstania skutku w postaci zwiększenia liczby wozokilometrów jest

okres obowiązywania zmian w stałych trasach linii lub rozkładach jazdy, spowodowanych
remontami dróg i sytuacjami nadzwyczajnymi wskazanymi w ust. 7.
9. Sytuacje opisane w ust. 5, 6, 7, 8 nie wymagają dokonywania zmiany umowy w formie aneksu.
§2
1. Gmina Słupsk zobowiązuje się do udziału w kosztach poniesionych w związku z powierzonym
Porozumieniem zadaniem publicznym w zakresie zobowiązań opisanych w § 1, w wysokości
1,80 zł brutto (słownie jeden złoty osiemdziesiąt groszy brutto) rekompensaty za każdy kilometr
przejechany wg rozkładu jazdy na obszarze Gminy Słupsk, w dalszej części umowy zwany
udziałem w kosztach Gminy Słupsk.
2. Koszty, o których mowa w ust. 1, obejmują koszty przewozów, stanowiące wynagrodzenie
brutto płacone przez Zarząd Transportu Miejskiego w Słupsku przewoźnikom realizującym
przewozy na rzecz Gminy Słupsk, zgodnie z umowami przewozowymi.
3. W przypadku organizowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na linie
komunikacyjne na rzecz Gminy Słupsk, Zarząd Transportu Miejskiego w Słupsku zobowiązany
jest przedstawić Gminie Słupsk Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz
z informacją dotyczącą kwoty, którą Zarząd Transportu Miejskiego zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia. Brak zgłoszenia przez Gminę Słupsk uwag w formie pisemnej
w terminie dwóch tygodni od daty przekazania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
oraz w/w informacji, stanowi akceptację specyfikacji oraz szacowanej kwoty.
4. Akceptacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i kwoty wskazanej w ust. 3,
wyrażona w sposób wyraźny lub dorozumiany, jest równoznaczna z zapewnieniem przez Gminę
Słupsk środków na pokrycie kosztów przewozów i organizacji komunikacji w okresie
obowiązywania umowy z przewoźnikiem.
5. Zarząd Transportu Miejskiego w Słupsku do realizacji usług przewozowych na rzecz Gminy
Słupsk ma prawo zatrudnić przewoźników stanowiących własność Miasta Słupsk, świadczących
usługi w ramach umowy powierzenia, zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1370/2007
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 października 2007 r., dotyczącego usług
publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego.
§3
1. Kwota udziału w kosztach Gminy Słupsk na bieżący rok (2011) wynosi 70.200 zł brutto
(słownie siedemdziesiąt tysięcy dwieście złotych) i wynika z wyliczenia: 3.900 km x 10
miesięcy x 1,80 zł.
2. Kwota rocznego udziału w kosztach Gminy Słupsk, która na dzień podpisania umowy wnosi
84.240 zł (3.900 km x 12 miesięcy x 1,80 zł) będzie waloryzowana co roku o wskaźnik inflacji.
3. W sytuacji, gdy w bieżącym roku wystąpiła nadpłata lub niedopłata w stosunku do przyjętego

poziomu udziału w kosztach Gminy Słupsk, jej wysokość korygowana jest wysokością tego
udziału w roku następnym.
4. Gmina Słupsk zobowiązuje się do pokrycia udziału w kosztach linii komunikacyjnych objętych
Porozumieniem,

w okresie

obowiązywania

poszczególnych

umów

na

ich

obsługę

z przewoźnikami, z zastrzeżeniem możliwości zmniejszenia liczby wozokilometrów, zgodnie
z uregulowaniami przyjętymi w tych umowach.
5.

Umowy przewozowe na obsługę poszczególnych linii komunikacyjnych zawieranych przez
Zarząd Transportu Miejskiego w Słupsku dostępne są do pełnego wglądu dla Gminy Słupsk
w siedzibie Zarząd Transportu Miejskiego w Słupsku.
§4

1. Udział w kosztach, o których mowa w § 2 ust. 1 Porozumienia, pokrywany będzie w 4 ratach,
stanowiących każda 25% uzgodnionej kwoty rocznego udziału w kosztach.
2. Podstawą do wpłaty raty udziału w kosztach Gminy Słupsk za okres danego kwartału jest
przekazana przez Miasto Słupsk nota księgowa z załączoną specyfikacją zrealizowanej usługi.
3. Gmina Słupsk zobowiązuje się do przekazania Miastu Słupsk należnej z tytułu udziału
w kosztach kwoty, w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty, opisanej w ust. 2.
4. Terminem płatności jest data obciążenia rachunku Gminy Słupsk.
5. W przypadku opóźnienia w terminie zapłaty, Gmina Słupsk jest zobowiązana do zapłaty odsetek
ustawowych od wartości niezrealizowanej płatności za każdy dzień opóźnienia.
§5
Sprzedaż biletów na przejazd komunikacją miejską na liniach komunikacyjnych objętych
Porozumieniem prowadzi Zarząd Transportu Miejskiego w Słupsku. Wpływy z tytułu sprzedaży
tych biletów stanowią dochód budżetu Miasta Słupsk.
§6
1. Zakres obsługi komunikacyjnej na liniach objętych Porozumieniem ustalany jest w rozkładach
jazdy.
2. Rozkłady jazdy na liniach objętych umową, uzgodnione przez Gminę Słupsk, będą
przekazywane Gminie przez Zarząd Transportu Miejskiego w Słupsku najpóźniej na 7 dni przed
dniem ich wejścia w życie.
3. Aktualny rozkład jazdy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Zmiana rozkładu jazdy nie
wymaga zmiany treści umowy w formie aneksu.
§7
1. Przewoźnicy, realizujący zadania z zakresu transportu publicznego na terenie Gminy Słupsk
na podstawie umów przewozowych podpisanych z Zarządem Transportu Miejskiego w Słupsku,
mają prawo do nieodpłatnego korzystania z przystanków, pętli i dworców komunikacji miejskiej

na terenie Gminy Słupsk.
2. Gmina Słupsk wyposaża, we własnym zakresie:
a) przystanki, o których mowa w ust. 1, w znaki i słupki przystankowe;
b) wybrane przystanki w wiaty przystankowe;
c) wybrane pętle komunikacji miejskiej w pomieszczenia sanitarne dla kierowców pojazdów
komunikacji miejskiej, podłączone do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
3. Działania opisane w ust. 2 realizowane będą w porozumieniu i przy współpracy z Zarządem
Transportu Miejskiego w Słupsku.
4. Gmina Słupsk utrzymuje w czystości i odśnieża przystanki komunikacji miejskiej na swoim
terenie.
§8
1. Umowa obowiązuje od dnia 01 marca 2011 roku.
2. Umowę zawarto na czas nieokreślony, przy czym wygasa ona z chwilą rozwiązania
Porozumienia Międzygminnego.
3. Umowa może być rozwiązana jednostronnie przez każdą z Gmin z zachowaniem półrocznego
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 31 grudnia.
4. Wypowiedzenie umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
5. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, w okresie obowiązywania umów zawartych
w ramach Prawa Zamówień Publicznych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Słupsku,
związanych z organizowaniem i wykonywaniem usług komunikacji miejskiej w ramach
lokalnego transportu zbiorowego na liniach na terenie Gminy Słupsk, Gmina, która rozwiązała
umowę lub doprowadziła do rozwiązania umowy, zobowiązana jest do pokrycia kosztów
związanych z rozwiązaniem tych umów. Zapłata z tego tytułu nastąpi w okresie najpóźniej
jednego miesiąca od wystąpienia przewoźnika z roszczeniem z tego tytułu.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące,
zwłaszcza w zakresie jej wykonania i skutków niewykonania – Kodeks Cywilny.
2. Z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 5, 6, 7 i 8 oraz zmian rozkładów jazdy, zmiany treści
umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.
Prezydent Miasta

Wójt Gminy

Słupska

Słupsk

