
UMOWA NA WYKONANIE USŁUGI PRZEWOZOWEJ

Zawarta w Marianowie, dnia .............................................r. pomiędzy:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:  .........................................................................................................................................
zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM,

a

DL-TRANS Daniel Lutostański,18-421 Piątnica Poduchowna, Marianowo 1/8, NIP: 718-192-56-78,
REGON: 200252221
reprezentowanym przez:
Daniela Lutostańskiego - właściciela firmy, zwanym dalej  PRZEWOŹNIKIEM

§ 1 
Przedmiot umowy

1.  Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi przewozu osób w terminie:

      od...............................................................................do......................................................................................

      na trasie ...............................................................................................................................................................

      autokarem o ilości miejsc ........................

2.  Trasa przejazdu, miejsce podstawienia autokaru, szczegółowy plan wyjazdu zostanie ustalony najpóźniej na
      14 dni przed wyjazdem grupy. Do umowy dołącza się ramowy plan wyjazdu.

§ 2 
Sposób realizacji

PRZEWOŹNIK zobowiązuje się:

    1.  Podstawić zgodnie z ustalonym harmonogramem czysty i sprawny technicznie autokar.
    2.  W przypadku niemożliwości podstawienia własnego autokaru, zabezpieczyć sprawny tej samej klasy
         autokar w cenie zgodnej z §3 niniejszej umowy.
    3.  Zabezpieczyć ubezpieczenie autokaru oraz nie zbędne zezwolenia i licencje.
    4.  Zapewnić autokar zastępczy w przypadku awarii autokaru na trasie i niemożności dalszego kontynuowania 
         jazdy ze względów technicznych. Koszty związane z dodatkową usługą obciążają PRZWOŹNIKA.
    5.  Przewoźnik oświadcza, że posiada niezbędne zezwolenia i licencje oraz odpowiednią liczbę sprawnych 
         technicznie autokarów gwarantującą terminowość wykonania przedmiotowej usługi.
    6.  Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w wyniku nienależytego wykonania
         obowiązków leżących po jego stronie.
    7.  Przewoźnik oświadcza, że w przypadku kontroli autokaru przez Policję lub ITD przed wyjazdem na wniosek 
         wynajmującego, nie odpowiada za opóźnienia i szkody wywołane kontrolą.



WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się:

    1.  Terminowo regulować płatności  - zgodnie z §3 niniejszej umowy
    2.  Zapewnić nocleg i wyżywienie dla kierowców w czasie realizacji całego zamówienia.
    3.  Zaprojektować plan wyjazdu w sposób zgodny z przepisami prawo o ruchu drogowym oraz czasie 
         pracy kierowcy.
    4.  Ponieść koszty związane z naprawą szkód powstałych w wyniku uszkodzenia, zniszczenia lub dewastacji
         elementów wyposażenia autokaru przez uczestników w czasie wykonywania usługi.
    5.  Ponieść koszty związane z opłatami za autostrady, tunele, parkingi, go-boxy, winiety, opłaty graniczne i 
         parking strzeżony w przypadku braku parkingu hotelowego.

WYNAJMUJĄCEMU nie wolno:

     Stawiać kierowcy żądań, które byłyby sprzeczne z przepisami ruchu drogowego i przepisami o czasie pracy
     kierowcy.

§3
Warunki płatności

1.  Podstawą rozliczenia usługi jest kwota .............. zł brutto za każdy przejechany kilometr.

     Szacowana wartość umowy to ........................ zł brutto (słownie:......................................................................)

     Kwota zawiera:

     a)  obsługę ....................(ilość kierowców)
     b)  paliwo oraz wynagrodzenie kierowcy

2.  Należność za wykonaną usługę zostanie rozliczona na podstawie faktury VAT i przekazana przelewem na
     wskazane przez PRZEWOŹNIKA konto bankowe.
   

§ 4 
Warunki rezygnacji

1.  Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez poniesienia kosztów w terminie nie krótszym 
     niż 14 dni od daty wynajmu.
2.  W przypadku odstąpienia od umowy w terminie krótszym niż 14 dni od daty wynajmu, strona zostanie 
     obciążona karą w wysokości 30 % szacowanej wartości zlecenia wskazanej w §3 pkt. 1  
2. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie krótszym niż 7 dni od daty wynajmu, strona zostanie 
    obciążona karą w wysokości 60% szacowanej wartości zlecenia wskazanej w §3 pkt. 1

§  5
Postanowienia końcowe

1.  Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie 
     aneksu pod rygorem nieważności. 
2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
3.  Sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie, a jeśli taka
     forma okaże się niemożliwa, będą rozpatrywane przez właściwy sąd.
4.  Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Pieczęcie i podpisy

PRZEWOŹNIK                                                                                            WYNAJMUJĄCY


