Umowa nr ….........
zawarta w dniu …………………….. r. w Solcu – Zdroju pomiędzy:
Gminą Solec-Zdrój NIP 655-187-96-23 REGON 291010754
rezprezentowaną przez:
1. Pana Adama Pałysa Wójta Gminy Solec-Zdrój przy kontrasygnacie Pani Zofii Kopeć – Skarbnika
Gminy Solec - Zdrój
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM
a
…....................
NIP ....................., REGON .............................
reprezentowanym przez:
1..............................................
zwanym dalej WYKONAWCĄ.
§1
1. Umowa dotyczy przewozu osób w dniu 06.06.2017 roku.
1. Program wyjazdu przedstawia się następująco:
a) ok. godz. 8.00 wyjazd z Solca-Zdroju,
b) ok. godz 9.00 przyjazd pod bramę wejściową do Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Hucie
Szklanej,
c) ok. godz. 12.30 wyjazd z miejscowosci Nowa Słupia i powrót do Solca-Zdroju.
2. Wartość usługi strony ustalają na kwotę .................zł brutto.
3. Realizacja przedmiotu umowy przeprowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, z należytą starannością, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.
§2
1. Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada wszelkie uprawnienia do wykonywania odpłatnego
transportu drogowego, stosownie do treści ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym
(tj. DzU. 2016 poz. 1907), a ponadto posiada aktualną i ważną polisę ubezpieczenią OC i NW w
zakresie ryzyka wynikającego z prowadzonej działalności.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi autobusem sprawnym technicznie (aktualne
badania stanu technicznego pojazdu, aktualne ubezpieczenie OC i NNW), gwarantującym pełne
bezpieczeństwo przy przewozie dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz
posiadającym liczbę miejsc siedzących adekwatną do ilości przewożonych osób.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia paliwa w ilości niezbędnej na przejazd
zaplanowaną trasą, zapewnia niezbędną dokumentację dla środka transportu oraz ponosi wszelką
odpowiedzialność za jego właściwe przygotowanie techniczne.
§3
1. Wymagana jest należyta starannośc przy realizacji warunków umowy.
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.
3. W przypadku awarii środka transportu na trasie lub niedopuszczenia go przez policję lub inne
organy do tego uprawnione do jazdy, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w trybie
natychmiastowym, a w przypadku braku takiej możliwości zobowiązuje się do zapewnienia innego
środka transportu o tożsamym standardzie na koszt własny.
§4
Umowa zawarta jest na czas przejazdu tam i z powrotem.
§5
Ustala się miejsce podstawienia transportu na dzień 06.06.2017 roku ok godz. 8.00 w Solcu-Zdroju
w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.
§6
1. Należność, po wykonaniu usługi w wysokosci określonej w § 1 płatna będzie przelewem na
konto bankowe zgodnie z wystawioną fakturą VAT po podpisaniu przez strony protokołu odbioru

usługi transportowej.
2. Wykonawca oświadcza, że zaproponowana kwota obejmuje wszystkie koszty jakie poniesie on
w celu prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy.
§7
1. Opóźnienie w rozpoczęciu wykonywania przedmiotu umowy dłuższe niż godzina jest podstawą
do rozwiązania umowy przez Zamawiającego.
2. W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawijącego
na podstawie ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł.
3. Ewentualne spory strony zobowiązują się rozstrzygać w sposób polubowny, a w przypadku nie
dojścia do porozumienia, rozstrzygnie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§8
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984r. – Prawo przewozowe (t.j.
Dz.U. 2015 poz. 915).
§9
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Wykonawca nie może scedować praw i obwowiązków na osobę trzecią, chyba że na taką czynność
na piśmie wyrazi zgodę Zamawiający.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 12
Ewentualne spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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