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UMOWA  
 

 

 

Zawarta w dniu …………………………….. 2018 roku z Oferentem wybranym w postępowaniu  

o zamówienie publiczne w trybie art. 4 ust. 8 ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dn. 29 stycznia 

2004 r. z późn. zm. pomiędzy: 

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie z siedzibą w Krakowie, ul. Meiselsa 

1 31-063 Kraków, działającym na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 22.10. 2004 r. o jednostkach 

doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507 z późn zm.)  NIP 534-227-72-10, REGON 015900539-

00032, reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału – Krzysztof Duda zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a 

 

………………………………………. 

- reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

o następującej treści: 

 

§1 

1. Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem zamówienia jest wynajem busa osobowego  

dla max. 32 osób z kierowcą/kierowcami oraz transport uczniów szkoły podstawowej wraz z 

opiekunami:  

• Trasa: Olesno, gm. Olesno (Szkoła Podstawowa)   - Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki 

Bartnik", Stróże 235 gm. Grybów - Olesno, gm. Olesno (Szkoła Podstawowa)    

• Data i godzina:  21.06.2018, wyjazd ok. godz. 8.00, powrót ok. godz. 16.00 

• Ilość osób – 25 uczniów + opiekunowie = łącznie max. 32 

 

§2 

 

Obydwie Strony obowiązują normy czasu jazdy i odpoczynku kierowcy (Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady Europy). 

 

§3 

1. W przypadku awarii pojazdu przed usługą Przewoźnik zobowiązany jest do podstawienia 

zastępczego środka transportu umożliwiającego przewóz osób wraz z bagażami  określonymi  

w § 1  oraz do poinformowania niezwłocznie o tym fakcie Zleceniodawcy. 
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2. W przypadku awarii pojazdu na trasie przewozu, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie awarię 

usunąć. Jeżeli usunięcie awarii nie jest możliwe w czasie 1 godziny, Wykonawca jest zobowiązany  

do podstawienia na swój koszt zastępczego środka transportu o podobnym standardzie.  

 

§4 

Do obowiązków Wykonawcy należy : 

- posiadanie dokumentów uprawniających do wykonania usługi transportu osobowego, 

- wykonanie usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

- przygotowanie środka transportu do trasy, 

- zapewnienie bezpiecznej i profesjonalnej jazdy na całej trasie 

 

§5 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. 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 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za usługę w kwocie ……………………… PLN brutto  

(słownie:  …………………………. złotych ).    

2. Wskazana w §6 ust 1 kwota obejmuje wszystkie koszty realizacji usługi, a w szczególności koszt 

usługi transportowej, opłaty za drogi płatne, opłaty za parking etc.  

 

§7 

1. Strony ustalają, że płatność za usługę ma być dokonana do 14 dni po otrzymaniu faktury  

za wykonanie poszczególnych składowych usługi. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem  na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany  

w Fakturze Vat.   

 

§8 

1. Strony ustalają, że w przypadku odstąpienia od umowy strona odstępująca wypłaci Stronie 

przeciwnej odszkodowanie w wysokości 20% uzgodnionego wynagrodzenia. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§9 

Zamawiający zobligowany jest do uprzedzenia Uczestników transferów o pokrywaniu przez nich 

kosztów związanych z ponad limitowym bagażem. 
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§10 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§11 

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania umowy Strony zgodnie poddają pod 

rozstrzygnięcie właściwego sądu dla adresu Zamawiającego. 

 

§12 

Umowę sporządzono w trzech oryginalnych jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

             ZAMAWIAJĄCY                                                                 WYKONAWCA 

 


