
                                                     U M O W A / wzór/   

 zawarta w dniu ……….. roku w Kruszynie pomiędzy: 
Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie, Kruszyn,  
ul. Kasztanowa 1B, 59-700 Bolesławiec, NIP  612-13-86-214 zwanym dalej „Zamawiającym” 
reprezentowanym przez: 
                                 Pana Janusza Cieślę - Dyrektora 
przy kontrasygnacie Pani Marii Strojek           – Głównego Księgowego, 
 
a Firmą …………………………. 

reprezentowaną przez:………………………. 

zwaną w dalszej części umowy „Usługobiorcą” 

 
                                                                                   § 1 
 

I. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zorganizowanie transportu dla ogółem 162 osób na 

trasie Bolesławiec – Jarosławiec /woj. zachodnio-pomorskie/ - Bolesławiec, dla uczestników 

kolonii letnich w Ośrodku Kolonijno-Wypoczynkowym „Solar”, ul. Bałtycka 12, 76-107 

Jarosławiec, w następujących terminach: 

 

a) - 26.06.2021 r. wyjazd z Bolesławca o godz.900 – parking przy Urzędzie Gminy  

w Bolesławcu – 54 osoby. 

 

b) - 05.07.2021 r. wyjazd z Bolesławca o godz.630 – parking przy Urzędzie Gminy  

w Bolesławcu - 54 osoby oraz powrót do Bolesławca z I turnusem z Jarosławca  

– 54 osoby. - ok. godziny 2230 

 

c)  - 14.07.2021 r. wyjazd z Bolesławca o godz.630 – parking przy Urzędzie Gminy  

w Bolesławcu - 54 osoby oraz powrót do Bolesławca z II turnusem z Jarosławca  

– 54 osoby. - ok. godziny 2230 

 

d) - 23.07.2021 r. wyjazd o godz.  – 1100 z Jarosławca, powrót  ok. godziny 1830  

 – 54 osoby. 

 

2. Umowa zawiera dwie opcje: 

1) Gdy przepisy prawa nakazują zajęcie max 50 % miejsc w autokarze. 

2) Gdy przepisy prawa pozwalają na zajęcie 100 % miejsc w autokarze. 

 

             3.  Po ogłoszeniu zmiany obostrzeń epidemicznych, zezwalających na zajęcie 100 %  

              miejsc w autokarach obowiązuje opcja 2). 

II. Usługobiorca oświadcza, że posiada zezwolenie na wykonanie krajowego, zarobkowego przewozu 
osób upoważniające do świadczenia usług będących przedmiotem umowy.  



III. Usługobiorca oświadcza, że stan techniczny autobusów jest zgodny z wymogami, jakie są 
stawiane przewoźnikom, którzy przewożą dzieci na wycieczki i kolonie.   

IV. Usługobiorca oświadcza, iż kierowcy autobusów są zapoznani z trasą oraz warunkami panującymi 
na drodze.  

V. Usługobiorca oświadcza, że autobusy posiadają ubezpieczenie OC i NW. 

VI. Usługobiorca oświadcza, że autobusy turystyczne, będące przedmiotem niniejszej umowy, 
posiadające ważne świadectwa homologacji, mają na wyposażeniu m.in.: 

 Pasy bezpieczeństwa, 

 Klimatyzację 
 Regulowane siedzenia, 

 Duże luki bagażowe, 

 Toaletę, 

 System Audio 

                                                                           § 2 

Strony umowy ustalają: 

I. Całkowity koszt usługi transportowej wyniesie ………………… brutto zł. 
   (słownie zł: ………………………………………………………………….). 
        
 
                                                                           § 3 

II. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Usługobiorcy należność za przedmiot niniejszej  
     umowy w następujący sposób: 

-  Zapłata po wykonaniu usługi z dnia 26.06.2021 r. i przedłożeniu  
faktury w kwocie brutto ……………… zł (słownie zł: …………………………..) 

-  Zapłata po wykonaniu usługi z dnia 05.07.2021 r. i przedłożeniu  
faktury w kwocie brutto ……………… zł (słownie zł: …………………………..)       
- Zapłata po wykonaniu usługi z dnia 14.07.2021 r. i przedłożeniu  
faktury w kwocie brutto ……………… zł (słownie zł: …………………………..) 
- Zapłata po wykonaniu usługi z dnia 23.07.2021 r. i przedłożeniu  
faktury w kwocie brutto ……………… zł (słownie zł: …………………………..) 

Strony umowy ustalają terminy płatności faktur na 7 dni od ich dostarczenia Zamawiającemu. 
           

III. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów płatności,  
     o których mowa w ust.1 jeżeli Usługobiorca nie dopełnił obowiązku określonego w ust.2. 
                
IV.  Wpłaty będą dokonywane przelewem na konto wskazane przez Usługobiorcę:  
               ……………………………………………………………………………… 
 

                                                                                § 4 

I. W razie awarii autobusu Usługobiorca zobowiązuje się do natychmiastowego podstawienia 
sprawnego autobusu, którym podróżujący bezpiecznie dojadą do miejsca przeznaczenia.  



II. Strona odstępująca od wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn od niej zależnych, 
będzie zobowiązana do zapłaty stronie drugiej kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia 
umownego. 

II. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji gdy 

zostanie wydany regionalny (w miejscu organizacji kolonii) lub ogólnopolski zakaz 

organizowania kolonii w związku z pandemią Covid -19. 

 

                                                                    § 5 

 

    Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają, dla swojej ważności formy pisemnej. 

 
                                                                                § 6 

    Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji umowy jest Sąd właściwy  
    dla siedziby Zamawiającego. 

                                                                                § 7 

    Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 

    Obowiązkowe załączniki do umowy: 

1. Załącznik nr 1 – Oferta z ceną usługi oraz wykaz środków transportu- zaproponowanych  
w celu realizacji umowy.   
2. Kserokopie: 
a) polisy ubezpieczenia Usługobiorcy od OC i NW, 
b) dowodów rejestracyjnych środków transportu - zaproponowanych w Załączniku nr 1 do umowy, 
3. Dokument potwierdzający zezwolenie na świadczenie usług, będących przedmiotem 
    umowy. 
4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Usługobiorcy. 

     

 

                  Usługobiorca                                                                               Zamawiający 

 

 

 

      ………………………………..                                           ……………………………… 


