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- WZÓR UMOWA PRZEWOZU OSÓB
zawarta dnia ……… maja 2019 r., w Katowicach,

pomiędzy:
Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 43/5, NIP: 634-10-87850,
reprezentowanym przez:
1) p.
2) p.
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………….
z siedzibą ………………………………………. w ……………………………………………… , NIP: ……………………………
reprezentowanym przez:
1) p. ………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”.
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie dot. świadczenia usługi
„Usługa transportowa na potrzeby organizacji 3 – dniowego wyjazdu studyjnego pn. „Przez
KONTAKTY do ROZWOJU – wyjazd studyjny” dla przedstawicieli LGD z terenu województwa
śląskiego do województwa pomorskiego w dniach 22 – 24 maja 2019 r.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania transportu na trasach wcześniej ustalonych przez
Zamawiającego, tj.:
Wyjazd:
22 maja 2019 r. (środa), wyjazd o godzinie …………….., parking ul. Raciborska 8, Katowice.
Trasa: Katowice ul. Raciborska 8 – Bytów (województwo pomorskie), hotel …………….. ul.
………………………………………..
Powrót:
24 maja 2019 r (piątek), wyjazd o godzinie około ………………….., województwo pomorskie.
Trasa: Województwo pomorskie - Katowice ul. Raciborska 8.
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§2
Szczegółowy opis przedmiotu umowy
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Usługi transportowe będą świadczone dla grupy liczącej 40 osób.
Wykonawca zapewnia przejazd autokarem z min. 40 miejscami siedzącymi, wyposażony w
klimatyzację, mikrofon i nagłośnienie, wygodne / regulowane fotele, nie starszy niż 10 lat.
Ponadto autokar powinien być czysty, sprawny, posiadający badania techniczne, ubezpieczenie
OC, ew. posiadający przyczepkę na bagaż oraz wszelkie niezbędne pozwolenia do wykonania
przedmiotu umowy.
Wykonawca powinien uwzględnić odległość oraz czas na postoje autokaru, czas pracy i dobowy
odpoczynek kierowców (wykonawca musi uwzględnić pracę dwóch kierowców do realizacji
umowy).
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przewożonych pasażerów.
W razie awarii pojazdu - Wykonawca zapewni transport zastępczy o takim samym standardzie
lub lepszym, a koszty wynajmu zastępczego samochodu pokryje we własnym zakresie nie
obciążając Zleceniodawcy.
Wykonawca pokrywa koszty płatnych autostrad, parkingów oraz wyżywienia i noclegu dla
kierowców.
§3
Obowiązki Stron

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) przekazania Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania
się do realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) wykonania usług objętych przedmiotem niniejszej umowy z najwyższą sumiennością
i starannością,
b) przyjęcia pełnej odpowiedzialności za jakość i terminowość świadczonej usługi,
c) Zamawiającemu służy prawo stałego nadzoru nad sposobem i przebiegiem realizacji
niniejszej umowy przez Wykonawcę.
§4
Płatności
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej wartości kwoty
z oferty cenowej, tj. w kwocie …………………. zł brutto (słownie ………………………………………… 00/100
brutto).
2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 będzie faktura VAT wystawiona przez
Wykonawcę. Płatność zostanie uregulowana przelewem bankowym w terminie 21 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
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3. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać zapłaty odsetek
w wysokości ustawowej.
§5
Kary umowne
1. Za odstąpienie od umowy Stronie odstępującej przysługuje kara umowna w następującej
wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych brutto).
2. Strony zachowują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
zastrzeżoną karę umowną oraz odszkodowanie na zasadach ogólnych.
§6
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory z tytułu zapisów niniejszego porozumienia strony będą starały się rozwiązać
polubownie.
3. W przypadku braku skuteczności ust. 2 spory wynikłe w toku realizacji porozumienia będą
rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca

Zamawiający
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