
 
                                                                                                                                                                                                                                      

UMOWA nr       / 2017 

 

na wynajęcie środka transportu 

 

Zawarta w dniu …………………... 2017 roku w Zawoi, pomiędzy: 

Babiogórskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Zawoi, 34-222 Zawoja 1403, 

NIP 552-171-36-27, reprezentowanym przez 

Dyrektora Parku dr Tomasza Pasierbka, zwanym dalej Zamawiającym, a  

…………………………………………………………………………………………………

………………. 

Reprezentowaną przez 

……………………………………………………………………………….  

zwanego dalej Wykonawcą. 

 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

Przedmiotem zamówienia jest wynajem środka transportu wraz z kierowcą do przewozu 

uczestników warsztatów oraz seminarium w ramach realizacji mikroprojektu „Edukacja dla 

przyrody pogranicza” z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VA Polska Słowacja 

2014-2020 

 

 

§ 2 

Termin 

 

 Zamówienie obejmuje łącznie 5 przewozów do 25 km każdy na terenie gminy Zawoja 

 

- dla 24 osób uczestniczących w warsztatach w dniach: 

a) 20  października 2017r. 

b) 27 października 2017 r. 

c) 23 marca 2018 r. 

d) 6 kwietnia 2018r. 

 

- dla 50 osób uczestniczących w Seminarium w dniu: 



 
a) 10 kwietnia 2018 r. 

 

 

§ 3 

Podstawowe zasady realizacji Przedmiotu Umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić środek transportu do przewozu 24 osób w 

dniach 20 i 27 października 2017 r., w dniu 23 marca 2018 r., w dniu 6 kwietnia 

2018 r. Planowany przewóz po terenie gminy Zawoja. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić środek transportu do przewozu 50 osób w dniu 

10 kwietnia 2018 r. Planowany przewóz po terenie gminy Zawoja (przejazd na sesje 

terenową dyspozycyjność 4 godziny) 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić środek transportu w pełni sprawny, 

wyposażony w odpowiednie, wymagane przepisami prawa dokumenty oraz 

wyposażenie.  

4. Środek transportu musi spełniać wymogi bezpieczeństwa. W szczególności musi mieć 

aktualne badania techniczne i aktualne wymagane prawem ubezpieczenie, 

wyposażenie w przyrządy kontrolne oraz inne, wymagane przepisami prawa mającymi 

zastosowanie do przewozów krajowych.   

5. Wykonawca odpowiada prawnie i finansowo za sprawność techniczną pojazdów, 

którymi będzie wykonywał usługi, jak również za pełną dokumentację pojazdów wraz 

z ubezpieczeniami. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia  przed wyjazdem  - posiadania 

przez Wykonawcę aktualnych badań technicznych oraz sprawdzenia stanu 

technicznego pojazdu. Do sprawdzania stanu technicznego upoważnieni są 

przedstawiciele Policji, Żandarmerii Wojskowej. 

7. W przypadku awarii środka transportu Wykonawca usuwa awarię na własny koszt w 

miejscu jej powstania lub podstawia zastępczy środek transportu tej samej klasy nie 

później niż dwie godziny od momentu jej powstania . W przypadku niemożności 

usunięcia awarii Wynajmuje środek transportu na swój koszt oraz ponosi inne, 

nieplanowane koszty. 

 

§ 4 

1. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć środek transportu wraz z kierowcą na miejsce 

i w terminie określonym przez Zamawiającego.   

2. W trakcie wykonywania zlecenia kierowcy wykonują wskazówki i instrukcje 

Zamawiającego niepozostające w sprzeczności z przepisami kodeksu drogowego, jak 

również z innymi przepisami prawa.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych 

od Zamawiającego. 



 
§ 5 

Płatności 

 

1. Wartość przedmiotu umowy określa się na kwotę brutto: ………………zł (słownie: 

……………………………………………………………………………………………), 

na która składają się:  

- Wynajem środka transportu dla 24 uczestników biorących udział w Warsztatach za cenę 

brutto: ………………zł(słownie: 

………………………………………………………………………), 

- Wynajem autokaru i transport 50 uczestników biorących udział w Seminarium  za cenę brutto: 

……………………………………………zł (słownie …..…………………………………) 

2. Wynagrodzenie rozliczane będzie w trzech transzach na podstawie wystawionych faktur 

VAT i protokołów odbioru usługi: 

a) za wykonaną usługę tj. przewóz uczestników warsztatów w 2017 r. 

b) za wykonaną usługę tj. przewóz uczestników warsztatów w 2018 r. 

c) za wykonaną usługę tj. przewóz uczestników Seminarium  w 2018 r. 

 

3. Faktura winna być wystawione na: 

Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi, 

 34-222 Zawoja 1403, 

NIP 552-171-36-27 

oraz dostarczona na adres Zamawiającego 

4. Zamawiający zobowiązuje się uregulować płatności za zrealizowaną usługę, w terminie 

do 14 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT, przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. Podstawą do wystawienia każdej z faktur jest podpisany protokół odbioru wykonanej 

usługi. 

 

§ 6 

Do bezpośrednich kontaktów w trakcie realizacji umowy strony wyznaczają: 

- po stronie Zamawiającego – Grażyna Trybała Tel. 33 8775 110 wew. 22; e-mail: 

park@bgpn.pl 

  

- po stronie Wykonawcy – 

………………………………………………………………………………………….. 

  

 



 
§ 7 

Kary umowne 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy lub jej 
rozwiązanie z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 5 

2. W razie opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 
umowy, za każdy dzień opóźnienia z tytułu okoliczności za które odpowiedzialności nie 
ponosi Zamawiający w stosunku do terminu, o którym mowa w §  2  umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wartość kar umownych. 

4. W razie nienależytego wykonywania przez Wykonawcę usług określonych niniejszą 

umową – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 umowy, za każdy  

przypadek  nienależytego wykonania. 

5. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty stwierdzenia 

nienależytego wykonania umowy. Takie odstąpienie od umowy nie będzie skutkować 

powstaniem jakichkolwiek roszczeń po stronie Wykonawcy. 

 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą mieć zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 9 

Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane 

polubownie lub przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 10 

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie dokona przelewu wierzytelności z 

niniejszej umowy na osoby trzecie. 

§ 11 

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

dla każdej ze stron. 

 

 Z a m a w i a j ą c y  W y k o n a w c a  

 

 

 


