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1. Zleceniodawca zleca PrzewoZnikowi

przew6z
os6b
autokarem/autokarami ...... szt /busem/busami ..... szt+ wyposa2onym/mi

2. Umowa obejmuje przew6z na
3.

Celem
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trasach

ies

t

l4cznej ilo5ci

do
nie przekraczajEcei ........

1.

1.

uczestnik6w

kilometr6w

s2
Strony ustalajE vrynagrodzenie za wykonanie uslugi okre6lonej w
(slownie:

w wysoko5ci

2.

dostarczenie

$

1,

I zl brutto, ustalone na podstawie
oferS PrzewoLnika, stanowi4cej zal. do niniejszej umowy.
Zaplata za rvykonan4 usluge nastEpi przelewem na rachunek Przewolnika
(nr ......-.............
.... ...........) w terminie 21 dni od dorqczenia
s3

PrzewoZnik odpowiada za stan techniczny autokaru/busa i jego vlyposa2enie
wtrakcie trwania umowy. W przypadku jego awarii Przewo2nik dostarczy
niezwlocznie zastgpczy Srodek transportu. W przypadku nieuzasadnionej
zwloki w dostarczeniu Srodka transportu, PrzewoZnik zaplaci karg umownE
w wysoko6ci 0,2o/o wynagrodzenia za ka2d4 godzinq zwloki.
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2. Zleceniodawca

odpowiada

wyrzqdzone

przez

uczestnik6w
szkody

w autokarze/busie.

s4
PrzewoZnik zobowi4zuje sig do przestrzegania wszelkich uregulowafi prawnych
dotycz4cych czasu pracy kierowc6w.

ss
W autokarze/busie panuje bezwzglgdny zakaz palenia tytoniu.

s6
Autokar/bus posiada peln4 dokumentacjq wymagan4 przepisami prawa o ruchu
drogowym iustawE o transporcie drogowym wraz z ubezpieczeniem 0C oraz
NNW mai4cym zastosowanie podczas jazdy autokarem/busem iw trakcie
postoJu.

s7

PrzewoZnik, bez zgody Zleceniodawcy, nie mo2e przenie66 wierzytelno5ci
wynikajqcych z tej umowy na osobq trzeci4 oraz dokonywa6 potr4ceri.

sB
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajq pisemnego aneksu pod rygorem
niewa2noSci.

se
W sprawach nie uregulowanych niniejszq umowe stosuje siq przepisy Kodeksu
Cywilnego.

s10
Wszelkie spory w5rnikte z niniejszej umowy bqdq rozstrzygaly wlaSciwe sEdy.

s11
Umowq zawarto w trybie art. 4 pkt B ustawy

Umowg sporzqdzono

w

-

Prawo zam6wief publicznych.

s12

dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po iednym

dla ka2dej Strony.
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Przewoinik

