UMOWA nr …………../ 2017
zawarta w Nisku dnia …… roku pomiędzy:
Powiatem Niżańskim, Pl. Wolności 2, 37-400 Nisko, NIP: 602 012 11 64 – Regionalnym
Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, 37-400 Nisko, ul. Sandomierska 1, reprezentowanym
przez mgr Wacława Piędla – Dyrektora, działającego w imieniu Zarządu Powiatu
Niżańskiego
zwanego dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a: Firmą
zwanym dalej PRZEWOŹNIKIEM.
§1
Transport grupy uczniów i opiekunów na trasie:
Data
03.12.2017
09.12.2017

Trasa
Nisko - Detva / Slowacja
Detva / Słowacja - Nisko

Grupa
6 uczniów i 1opiekun
6 uczniów i 1opiekun
§2

Obydwie Strony obowiązują normy czasu jazdy i odpoczynku kierowcy (Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy).
§3
W przypadku awarii środka transportu na trasie lub nie dopuszczenia go przez policję lub inne
organy do tego uprawnione do jazdy, Przewoźnik zobowiązany jest do usunięcia awarii
w trybie natychmiastowym, a w przypadku braku takiej możliwości, podstawienia pojazdu
zastępczego umożliwiającego przewóz osób wraz z bagażami o tożsamym standardzie.
§4
Do obowiązków Wykonawcy należy :
- posiadanie dokumentów uprawniających do wykonania usługi transportu osobowego,
- wykonanie usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- przygotowanie pojazdu do trasy zgodnie z obowiązującymi wymogami w państwach UE
- zapewnienie bezpiecznej i profesjonalnej jazdy na całej trasie
§5

1

1.
2.

Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany.
Niedopuszczalna jest zmiana postanowień związanych z treścią oferty na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§6

Strony ustalają kwotę ………. PLN brutto (słownie: dziewięć tysięcy PLN brutto), w tym
obowiązujący podatek VAT 8 % w Polsce, 0 % za granicą, za wykonanie całej usługi.
§7
1.

Strony ustalają, że płatność za usługę ma być dokonana po wykonaniu usługi do 30 dni
od dnia poprawnie wystawionej faktury.

2.

W cenie usługi: przewóz osób wg opisu; płatne drogi i parkingi; ubezpieczenie NNW
pasażerów.
W przypadku zmian w zakresie usługi w trakcie jej trwania na wniosek Wynajmującego,
cena zostanie uaktualniona.
§8

3.

1.
2.

Strony ustalają, że w przypadku odstąpienia od umowy strona odstępująca wypłaci
Stronie przeciwnej odszkodowanie w wysokości 50% uzgodnionego wynagrodzenia.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§9

1. Zamawiający przyjmuje odpowiedzialność względem Przewoźnika za uszkodzenia lub
zanieczyszczenia pojazdu wyrządzone przez uczestników przewozów ujęte
w sporządzonym protokole, podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego,
ewentualnych świadków oraz obsługę środka transportu.
2. Przewoźnik przenosi na Zamawiającego prawo dochodzenia roszczeń wynikających
z wyżej wymienionych szkód bezpośrednio od uczestnika, który je spowodował.

2

§10
Zamawiający bierze na siebie odpowiedzialność, że grupa osób, którą reprezentuje, nie
będzie przewozić w bagażu substancji odurzających, narkotyków, broni i innych
zabronionych prawem przedmiotów.
§11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§12
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania umowy Strony zgodnie poddają pod
rozstrzygnięcie właściwego sądu dla adresu Zamawiającego.
§13
Umowa sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

PRZEWOŹNIK
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