
UMOWA – projekt 

 

 

 

zawarta w dniu…………2015r. pomiędzy: 

 

Miejskim Domem Kultury z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1, powołanym 

Uchwałą Rady Miasta Świnoujście nr XLIII/247/96 z dnia 29.10.1996r., wpisanym  do Rejestru 

Instytucji Kultury – nr wpisu C-I/1, NIP: 855-14-92-635, reprezentowanym przez: 

1. Leona Ryszarda Kowalskiego - Dyrektora 

 

zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą 

a 

firmą: ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

NIP:…………………… KRS:……………………………., Tel/fax:................................................. 

e-mail……………………………….. 

zwaną w dalszej części umowy Przewoźnikiem 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o 

Zapytanie ofertowe nr 28/MDK/2015 z dnia 07 maja  2015r.  na wykonanie zamówienia o wartości 

szacunkowej do 30000 euro netto pn: „Wynajem luksusowego autokaru wraz z 2 kierowcami, do 

transportu uczestników miejskiego chóru „Logos” na trasie: Świnoujście- Bratysława- Dobra 

Woda- Ohrid- Budapeszt-Świnoujście  oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie , zawiera 

się umowę o następującej treści: 

 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi w zakresie wynajmu autobusu marki …… z ilością 

miejsc: max 50 i o numerze rejestracyjnym ……., rok produkcji ….., wyposażonego w: klimatyza-

cję, barek z gorącą wodą, dvd oraz  wc do przewozu osób między miejscem początkowym i doce-

lowym podróży. 

Przewóz uczestników na trasie: Świnoujście- Bratysława- Dobra Woda- Ohrid- Budapeszt-

Świnoujście   

1. Wyjazd ze Świnoujścia 17-08-2015r  godz.: 5:00 (plac Adama Mickiewicza UM) 

2. 17.08.2015r. przyjazd do Bratysławy ok. 20:00- nocleg w schronisku Mlada Garda  

3. 18.08.2015r. wyjazd z Bratysławy ok. 6:00 

4. 18.08.2015r. przyjazd do Dobrej Wody w Czarnogórze ok. 22:00 

5. 18.08-27.08.2015r pobyt w Czarnogórze 

6. 27.08.2015r. wyjazd ok. 10:00 do Macedonii 

7.  27.08.2015r. przyjazd do Ohrid w Macedonii ok. 15:00 

8. 27.08-30.08.2015r. pobyt na festiwalu w ohrid ( możliwe dowożenie na koncerty festiwalowe) 

9. 30.08.2015r. wyjazd z Ohrid ok. 6:00 

10.  30.08.2015r. przyjazd do Budapesztu ok. 22:00- noclegi w schronisku Casa de la Musica 

11. 31.08.2015 wyjazd z Budapesztu ok. 6:00 

12.  31.08.2015r. przyjazd do Świnoujścia ok. 22:00 

 

 

 

 



§ 2 
Przewoźnik podstawi pojazd w dniu 17.08.2015r w Świnoujściu. Dokładne miejsce oraz godzinę 

podstawienia autokaru Zleceniodawca poda w formie pisemnej nie później niż na 48 godzin przed 

datą rozpoczęcia wynajmu. 

 

 

§ 3 

Przewoźnik zobowiązuje się do przygotowania autobusu pod względem sprawności technicznej, 

estetyki i czystości, oraz dokumentacji wymaganej przy przewozach krajowych  

                                 

 

                                                                           § 4 

Przewoźnik zobowiązany jest na 14 dni przed terminem wyjazdu przedstawić na piśmie 

szczegółowy plan  trasy z  uwzględnieniem, godzin i miejsc postoju oraz godzin odjazdów. 

 

 

 

§ 5 

Przewoźnik i Zleceniodawca zobowiązują się przestrzegać przepisy Rozporządzenia (WE) nr 

561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006r. dotyczącego przewozów na 

terenie UE odnośnie czasu pracy i wypoczynku kierowców. 

 

§ 6 

1. W przypadku awarii, kradzieży, zatrzymania autokaru przez policję lub innych okoliczności, 

których nie można było przewidzieć, Wykonawca ma obowiązek podstawić niezwłocznie  

(możliwie najkrótszy czas) zapasowy autokar lub zapewnić nocleg w ramach ceny wynajmu dla 

wszystkich uczestników. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 

2. W przypadku choroby kierowcy, która uniemożliwi wykonywanie przez niego obowiązków 

służbowych, Przewoźnik zobowiązuje się do jak najszybszego wysłania na swój koszt zmiennika. 

 

§ 7 

Strony uzgadniają następujące warunki finansowe: 

1. Zleceniodawca wpłaci Przewoźnikowi za przewóz osób,  kwotę w wysokości       ……………zł 

brutto  (słownie: …………………….zł), w następujący sposób: 

a) 10% od kwoty brutto w formie zaliczki- płatne po podpisaniu umowy, w terminie 14 dni 

od daty otrzymania faktury zaliczkowej 

b) pozostała kwota płatna  w dniu wyjazdu po wcześniejszym dostarczeniu faktury,                       

na konto Przewoźnika: 

                ………………………………………………………………………………………………. 

2. Przewoźnik pokrywa opłaty drogowe. 

3. Przewoźnik wybiera parkingi zgodne z przepisami ruchu drogowego oraz pokrywa opłaty 

parkingowe. 

4. Zleceniodawca zapewnia obsłudze tj.2 kierowcom wyżywienie oraz noclegi takie jak 

uczestnikom wycieczki. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1.Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

2.Wszelkie spory powstałe między stronami na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą  

przez sąd, właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 

3.Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem jej nieważności. 

4.W sprawach nie unormowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy o prawie przewozowym. 

5. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 

 

 

       

  Przewoźnik     Zleceniodawca 
 

 

 

 


