
PROJEKT 
UMOWY

zawartej w dniu ………………. r. pomiędzy ………………………………………… 
zwanym w treści umowy Usługobiorcą w imieniu, którego działają : 
1. Jan Nowak – dyr. GZEAS w Jodłowej
2. Dorota Kaczka- główny księgowy GZEAS w Jodłowej
a firmą  ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
– w imieniu którego działa …………………………………………właściciel firmy 
legitymujący się numerami identyfikacyjnymi 

NIP …………………………. 

REGON  ………………………..

PESEL - …………………………

§ 1. 

Usługobiorca zamawia , a przewoźnik zobowiązuje się  świadczyć usługi przewozowe na  
zasadzie linii regularnych dowozu  młodzieży do Zespołu Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr  
1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Jodłowej , Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jodłowej,  Szkoła Podstawowa w Dęborzynie . 

§ 2. 
Jeżeli zajdzie konieczność zmian w rozkładzie jazdy Usługobiorca zobowiązany jest do  

złożenia i uzgodnienia z Przewoźnikiem zamierzonej zmiany , jeżeli w grę wchodzą  
linie , odpowiedniego wniosku na piśmie. 

§ 3. 
Z przewozów , o których mowa w par.1 korzystać będą uczniowie Usługobiorcy na 
podstawie biletów miesięcznych . Kontrolę przejazdu osób korzystających z przewozów 
umownych wykonuje Przewoźnik oraz uprawnieni pracownicy Usługobiorcy. Za  
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wsiadania , przewozów  i wysiadania bierze  
odpowiedzialność przewoźnik lub uprawnieni przez niego pracownicy 

§ 4. 
W razie uszkodzenia pojazdu wykonującego linię regularną Przewoźnik zobowiązuje się do  
podstawienia autobusu zastępczego niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości   jednak nie  
później jak 30 min. od otrzymania wiadomości bez naliczania dodatkowych opłat.Za  
opóźnienia przewoźnik płacić będzie karę , której wielkość ustala się jak za godzinę najmu 
autobusu. 
Pierwszą i każdą następną godzinę opóźnienia liczy się po upływie 15 minut od  
planowanego przejazdu lub odjazdu.



§ 5. 
Podstawę do naliczenia kar z tytułu opóźnień w przywiezieniu i odwiezieniu uczniów będą  
protokoły sporządzone przez wyznaczonych pracowników USŁUGOBIORCY i  
PRZEWOŹNIK , uzgodnione i podpisane przez  obie zainteresowane strony w każdym 
dniu ,w którym wystąpiły zakłócenia. 

§ 6. 

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie przewozu  
wskutek działania siły wyższej jak :
- przeszkody wynikłe na wskutek wypadku drogowego,
- złe warunki atmosferyczne( mgła, zamiecie śnieżne , gołoledź, nie przejezdność dróg i  

inne) 
O niemożliwości wykonania kursu należy w ciągu 15 minut powiadomić Usługobiorcę oraz  
Dyrektora Szkoły. 

§7.

Za wykonanie usługi określone w § 1 Usługobiorca będzie płacić należność zgodnie z ofertą  
dla poszczególnych tras. 

§8.

Za zamówione bilety Przewoźnik będzie wystawiał fakturę za okres od pierwszego do  
ostatniego dnia każdego miesiąca. Należność obliczona będzie zgodnie z wydanymi biletami  
miesięcznymi oraz § 6. W przypadku niesolidnego spełniania warunków wyszczególnionych  
w poszczególnych punktach warunków umowy , umowa będzie jednostronnie rozwiązana za  
jednomiesięcznym wypowiedzeniem przez Usługobiorcę z Przewoźnikiem.

§9.
Ewentualne spory wynikające na tle wykonania niniejszej umowy będą rozpatrywane przez  
właściwy sąd po wyczerpaniu postępowania mediacyjnego i postępowania reklamacyjnego  

między umawiającymi się stronami.
 

§10.
Umowę zawiera się na czas określony tj. od 02 stycznia 2011r. Do 31 grudnia 2011r.z  

wyjątkiem miesiąca lipca oraz sierpnia w czasie trwania wakacji z tym, że może być ona  
rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 1- miesięcznego wypowiedzenia.. 

§11.

Umowę sporządzono w 2–ch jednobrzmiących  egzemplarzach, po jednym dla każdej ze  
stron.
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