Załącznik nr 3 do Regulaminu spacerów i wycieczek
Samorządowego Przedszkola Nr 33 w Krakowie

UMOWA NAJMU AUTOKARU
Zawarta pomiędzy
Gminą Miejską Kraków, z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych
3-4, NIP 676-101-37-17 Regon 351554353 reprezentowaną przez: Agatę Jelonek –
dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 33, 30-687 Kraków, ul. Rżącka 1,
działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 331/2013 Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 16.07.2013 r zwaną dalej Zamawiający,
a
......................................................................................................................
(nazwa firmy)

.....................................................................................................................
(adres)

......................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawca.

(NIP, Regon)

1. Umowa dotyczy przewozu ...................... dzieci i ………….……………opiekunów
(ilość)

(ilość)

na trasie ....................................................................................................
.................................................................................................................
w terminie .................................................................................................
2. Wykonawca stawia do dyspozycji zamawiającego autokar turystyczny / bus*
posiadający co najmniej …………… miejsc siedzących, w dniu ……………………..…..
o godz. ………………………….
Miejsce podstawienia pojazdu: ………………………………………………..…………………………….
3. Zamawiający zapłaci za wynajem pojazdu i wykonaną usługę ryczałtem, kwotę
brutto w wysokości: ………………… zł,
(słownie złotych: ………………………………………………………………………………….……………..)
4. Płatność należności zostanie dokonana przelewem, w terminie ……………..…. dni,
od daty dostarczenia Wykonawcę prawidłowo wystawionego faktury/rachunku,
na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę na fakturze/rachunku.
5. Opóźnienie w zapłacie faktury rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty
odsetek ustawowych.
6. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest * płatnikiem podatku VAT.
NIP …………………………………..
7. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie uprawnienia do wykonywania
odpłatnego transportu drogowego, stosowanie do treści ustawy z dn. 06 września
2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.),
a ponadto posiada aktualną i ważną polisę ubezpieczenia OC i NW w zakresie
ryzyka wynikającego z prowadzonej działalności.
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8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia paliwa w ilości niezbędnej na
przejazd zaplanowaną trasą, zapewnia niezbędną dokumentację dla środka
transportu oraz ponosi odpowiedzialność za jego właściwe przygotowanie
techniczne.
9. 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.
10. Umowa zawarta jest na czas przejazdu tam i z powrotem.
11. Ewentualne spory strony zobowiązują się rozstrzygać w sposób polubowny, a w
przypadku nie dojścia do porozumienia, rozstrzygnie Sąd powszechny właściwy
dla siedziby Zleceniodawcy.
12. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz.601 z
późn.zm.).
13. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym po jednym dla
każdej ze stron.
14. Inne ustalenia:
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

Zamawiający:
.............................

Wykonawca:
.................................

