uMowA o swtADczENtE ustuc pRzEwozowycH zA GRANTCA
Zawarta w tukowie, clnr
Pomiqdzy
Przedsiqbiorstwem Komunikacji Samochodowej w tukowie Spdlka Akcyjna z siedzibq w tukowie, ul.
Pilsudskiego 29,21-4t00 tuk6w, zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiqbiorcdw KRS nr 0000041089, Nlp
825-000-32-16, rgpreze ntowa nym przezi
dalej okreSlanym jako,,Zleceniobi orca",

dolej okrefla

ny m j o kct,,Zlece n i odow

ca",

w dalszej czqSci umowy fqcznie okreSlanymijako ,,Strony,,.
5 1. Przedmiot
1. Zleceniodawca zarTtawia od Zleceniobiorcy pojazd mechaniczny:

Autobus/bus, ilo56 rniejsc
, zwanego dalej ,,pojazdem,,, oraz Zleceniobiorca
zobowiqzuje siq do wykonania tym pojazdem przewozu os6b w ilojci ...........
.,...., na trasie:

Kt6ry to przew6z w d;llszej czq6ci umowy okreSlany bqdzie,,uslugq,,
2, Podstawienie autobusu (poczqtek ustugi) nastqpi w dn.

w,miejscowo(ci ,......,.
autobusu (zakof czenie ustr,rgi) nastqpi

..........

...

.

.

w dniu

o gooz.

planowane zwolnienie

o

sodz.

S 2. ObowiqzkiZleceniodawcy

1' Zleceniodawca zohowiqzany jest do sporzqdzenia harmonogramu przejazdu,

uwzglqdniajqcego

warunki przewozu okre5lone w przepisach o transporcie drogowym i ustawie o czasie pracy
kierowc6w.
sporzqdzony harmonogram Zleceniodawca zobowiqzany jest przekazai kierowcy pojazdu
przed
rozpoczqciem planowanej ustugi.
2. Zleceniodawca wy;lnaczy osobq bqdqcq dysponentem pojazdu, okreSlanq
dalej jako ,,dysponent,,.
Zadanienr dysponenta bqdzie wyznaczanie trasy przejazdu, miejsc postoj6w
i innych warunk6w uslugi,
Dysponent nie moie jednak wysuwai wobec kierowcy pojazdu 2qdafi sprzecznych
z przepisami o
bezpieczerfistwie ruchu drogowego i czasie pracy kierowc6w,

3' Dysponent zobowiilzany jest sprawdzii stan licznika w pojeldzie przed rozpoczqciem
uslugioraz po
lrykonaniu izwolnieniu pojazdu, a tak2e potwierdzi6 w/w zapisy w zleceniu uslugi oraz karcie
drogowej.

jej

4' Zleceniodawca zobowiqzany jest do zapewnienia miejsc noclegowych
dla kierowcy (kierowc6w) oraz
strze2onego miejsca parkingowego dla pojazdu. Zleceniodawca zobowiqzany jest
do zapewnienia
calod o bowego wyzywie n ia kie rowcy( kie rowc6w).

$ 3. Obowiqzki Zleceniobiorcy.

1. Zleceniobiorca zobowiqzuje siq zapewnii pojazd odpowiadajqcy warunkonr okreSlonyrn w $
sprawny technicznie, posiadajqcy wa2ne badania techniczne, w terminie wskazanym w S 1.

1,

2. Zleceniobiorca zobowiqzuje siq do zapewnienia kierowcy (kierowc6w) pojazdu, posiadajqcego
niezbqdne kwalifikacje, stosownie do oczekiwad Zleceniodawcy, z poszanowanierm przepis6w o czasie
pracy kierowc6w.

3.

Zleceniobiorca zobowiqzuje siq do zapewnienia

w

razie koniecznodci pojazdu

odpowiadajqcego wla6ciwoiciom pojazdowiwskazanemu w

zastqpczego,

S 1 pkt. 1.

4, Zleceniobiorca j^est zwolniony z wykonania przewozu i nie odpowiada za wyrzqdzonq szkodq, jeSli:
a)zachodzq uniemb2liwiajqce przew6z okoliczno6ci za ktdre zleceniobiorca nie odlpowiada,
b)Zleceniodawca nie zastosowat siq do przepis6w obowiqzujqcego prawa,

c)ze wzglqdu na przedmiot przewozu nie ma mo2liwo6ci jego wykonania przy u2yciu posiadanych
Srodk6w i urzqdzeri transportowych,
d)zachodzi niebezpieczeristwo dla os6b lub mienia
Zpowy2szych przyczyn Zleceniobiorca mo2e odstqpii od niniejszej umowy.

5. Zleceniobiorca mo2e przerwai Swiadczenie uslugi na czas konieczny w razie

kt6re nie odpowiada uniemo2liwiajqce kontynuowanie przewozu oraz

z:ajScia okolicznodci za

z

uwagi na

gro2qce

niebezpieczefistwo powstale z jakiejkolwiek przyczyny, nie odpowiada za szkodq wyrz4dzonE poprzez
takie przerwanie (wiadczenia ustugi.

6.Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialnoSi za szkodq wobec uczestnik6w uslugi spowodowanq
niewykonaniem lub nienale2ytym wykonaniem uslugi, wyrzqdzonq jedynie z winy umy6lnej
5 4. Kierowcy

l-. Kierowca zobowiqzany jest do przestrzegania przepis6w o czasie pracy kierowc<iw, w szczeg6lno6ciw
zakresie dobowego i tygodniowego wymiaru odpoczynky. W przypadku niezachowania przepis6w
dotyczqcych nieprzerwanego czasu prowadzenia pojazdu kierowca ma prawo odrn6wii dalszej jazdy.

2. Kierowca zobowiqzany jest do wykonywania przekazanego harmonogramu ustugi oraz polecefi
dysponenta, o ile nie sq one sprzeczne z przepisami prawa, niniejszq umowq lub mo2lirruoiciami
technicznymi pojazdu.
S 5. Opfaty
L. Podstawq do naliczenia oplaty za uslugq jest stawka za 1 km przebiegu pojazdu, liczona od wyjazdu
pojazdu zzajezdni do powrotu pojazdu do
. zl brutto (tqcznie
z podatkiem VAT).

zajezdniiwynosi

2. Warunkiem zastosowania stawki o kt6rym mowa powy2ejjest wykonanie przez pojazd 20 knr w ciqgu
jed nej godzi ny (d a lej: szybko(i eksploatacyjna).

3. W przypadku niespelnienia przeslanki

szybkoSci eksploatacyjnej Zleceniobiorca naliczy stawkq
godzinowq dyspozycji autobusu, wg wzoru: czas x 20 x stawka kilometrowa.

4, Ptatno6i za wykonanie uslugi nastqpi z

gory

w formie

przedplaty

w

wysoko6ci,.",,...,..

%

wynagrodzenia, natomiast calkowite rozliczenie ustugi nastEpi niezwlocznie po powrocie poiazdu do
zajezdni. Ptatno6i nastqpuje got6wkq do rqk

5. W przypadku przekroczenia planowanego czasu wykonywania uslugi, wskazanego w 1pkt. 1z winy
S
Zleceniodawcy, Zleceniobiorca pobierze oplatq w wysoko6ci 50 zl netto (+ podatek VAT) za ka2dq
godzinq przekroczenia:czasu wskazanego w S 1 pkt. 1.

6' W przypadku, gdy Zleceniodawca rezygnuje z uslugi w terminie p62niejszym ni2 na 14 dni od
planowanego rozpoczQcia uslugi, Zleceniobiorca pobiera optatq w wysoko6ci 50 zl
netto (+ podatek

VAT) za ka2dy dzieri planowanej uslugi,

7. Koszty dodatkowe, w tym koszty za przejazd po drogach platnych, gprocz objqtych elektro
nicznym
systemem poboru optat w polsce, jak te2 inne optaty przejazdowe w trakcie uslugi obciq2ajq
Zlecenircdawcq.
S 6. OdpowiedzialnoS6

1. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialnoSi przewidzianq w
wo bec uczestnik6w ustugi.

stron

art.

L1-a ustawy

o uslugach turystycznych

2. Zleceniodawca ponosi wobec Zleceniobiorcy odpowiedzialnoS6 za uczestnik6w ustugi
w zakresie
przestrzegania porzqdku w pojeidzie orazza ewentualne szkody przez nich wyrzqdzone.
Zleceniodawca
odpowiada r6wnie2 za zniszczenie izanieczyszczenie pojazdu przez uczestnik6w ustugi.
3' Zleceniodawca zobowiqzany jest pokryi szkodq wyrzqdzonq przez uczestnik6w uslugi, w
terminie 7
dni od clnia wezwarria do zaptaty odszkodowania.

I
1. W kwestiach

7. Postanowienia koficowe

nieuregulowanych

w niniejszej umowie zastosowanie majq przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa przewozowego, Ustawy o czasie pracy kierowc6w, Ustawy o uslugach
turystycznych oraz innych

obowiqzujqcych

a

kt6w prawnych,

2. wszelkie zmiany rriniejszej umowy wymagaiq formy pisemnej pod
rygorem niewa2nosci,

3' Ninie.isza umowa sporzqdzona zostala w dw6ch egzemplarzach, po jednym
dla ka2dej ze stron.

Za Zleceniodawcq

Za Zleceniobiorcq

