UMOWA PRZEWOZU
Nr............
[nr kolejny umowy/nr jednostki, rok)

zawarta

roku w Warszawie pomiqdzy:

Uniwersytetem Warszawskim, ul. Krakowskie Przedmie5cie 26/28, 00-927
Warszawa,

N IP

: 525 0 0 LLz 66, r epr ezentowanym przez

Zarz4du Samorz4du Student6w Uniwersytetu
Warszawskiego, na podstawie Upowa2nienia fM Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego z ..............
zwanym dalej Zleceniodawc4
a

PESEL:

......rr...!.!,

zamieszkalym

NIP:

w

dzialaj4cym pod

ul.
zaSwiadczenia o wpisie do ewidencji dzialalno6ci gospodarczej
roku, REGON:
zw anym dal ej PrzewoZnikiem.

na
nr

podstawie
......... z dnia

s1
L. Zleceniodawca zleca PrzewoZnikowi

przew6z
os6b
autokarem/autokarami ...... szt /busem/busami ..... szt* wyposaZonym/mi

w................

2. Umowa obejmuje przew6z na trasach
....uczestnik6w wyjazdu
w terminach ,..............
nie przekraczaj4cej..

...............w I4cznej

liczbie kilometr6w

s2

1. Strony ustalajq wynagrodzenie za wykonanie uslugi okre6lonej w S
w wysoko6ci

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

L

(slownie:

) zI brutto,

ustalone na podstawie

rty P rzew oflnika, s tan ow i4cej zaI. d o ni ni ej s z e j u m owy.
Zaplata za wykonan4 uslugq nast4pi przelewem na rachunek Przewo1nika
.................) w terminie 2L dni od dorqczenia
[nr..............
faktury.
o fe

2.

s3
Przewo2nik odpowiadaza stan techniczny autokaru/busa i jego wyposaZenie
w trakcie trwania umovvy. W przypadku jego awarii Przewolnik dostarczy
niezwtocznie zastqpczy Srodek transportu. W przypadku nieuzasadnionej
zwloki w dostarczeniu Srodka transportu, Przewolnik zaplaci karq umown4
w wys oko 5 ci 0,2o/o wynagro d zenia za kaLd4 go dzi nq zwloki.
2. Zleceniodawca odpowiada za wyrz4dzone przez uczestnik6w
szkody
w autokarze/busie.
L.

Umowa przewozu - osoba frz. prowadz4ca dzialalnoSi gospodarczq
Wz6r z dnia25.04.2018 r.
*niepotrzebne skreSlii

s4
Przewo1nik zobowi4zuje siq do przestrzegania wszelkich uregulowari prawnych
doty cz4cy ch czasu pracy ki erowc6w.

ss
W autokarze/busie panuje bezwzglqdny zakaz palenia ertoniu.
SO

Autokar/bus posiada peln4 dokumentacjq wymagana przepisami prawa o ruchu
drogowym i ustawE o transporcie drogowym wraz z ubezpieczeniem OC oraz
NNW maj4cym zastosowanie podczas jazdy autokarem/busem i w trakcie
postoju.

s7

PrzewoZnik, bez zgody Zleceniodawcy, nie mo2e przenie66 wierzytelno5ci
wynikaj 4cy ch z tej um owy na osob q trzeci4 oraz d okon W ae p otrqceri.

sB
wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj4 pisemnego aneksu pod rygorem
niewaZnoSci.

se

w

sprawach nie uregulowanych niniejsz4 umow4 stosuje siq przepisy Kodeksu
Cywilnego.

s10

wszelkie spory wynikle z niniejszej umowy bgd4 rozstrzygaly wlaSciwe sedy.

s11

Umowg zawarto w trybie art.4 pkt 8 ustawy

umowg sporzadzono

-

Prawo zam6wieri publicznych.

s12

w dw6ch jednobrzmi4cych

egzemplarzach, po jednym

dla ka2dej Strony.

Zleceniodawca

Umowa przewozu - osoba fi2. prowadzqca dzialalnoS(, gospodarcz4
Wz6r z dnia 25.04.2018 r.
*niepotrzebne skreSlid

Przewofnik

