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ZAŁĄCZNIK NR 3                                        

Zawarta w dniu ........................w Częstochowie pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna                             

w Częstochowie,  42-202 Częstochowa ul. Jaskrowska 14/20, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym 

w Częstochowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000057953, kapitał zakładowy w kwocie 101.074.600,00 PLN, pokryty  w całości , 

reprezentowanym przez:   

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

zwanym dalej „Zleceniodawcą” 

a  

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

reprezentowanym przez 

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

zwanym dalej „Zleceniobiorcą” 

 
o następującej treści: 

§ 1 

1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługi przewozu osób                              

w zakresie: 

a. przewóz osób na trasie Częstochowa – Jastarnia – Częstochowa - 10 przewozów, 

b. inne wyjazdy. 

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić każdemu pasażerowi możliwość przewozu bagażu. 

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonać przedmiot zlecenia w terminach określonych                       

w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Miejsca i godziny rozpoczęcia i zakończenia przewozów objętych umową określa załącznik nr 1 

do niniejszej umowy. 

5. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zmiany liczby przewozów określonych w ust. 1 pkt a, 

przy zachowaniu ceny jednego przewozu, bez zmiany pozostałych postanowień umowy. 

 
§ 2 

1. Strony dopuszczają możliwość zorganizowania, przez Zleceniodawcę, dodatkowych wyjazdów 

jedno lub kilkudniowych (do 4 dni ). 

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest, w sytuacji o której mowa w ust. 1 zapewnić przewóz na 

warunkach i za wynagrodzeniem określonym w umowie autobusem spełniającym wymagania 

określone w § 3 ust. 1 bądź ust. 2 zgodnie z żądaniem Zleceniodawcy. 

3. W przypadku wycieczek kilkudniowych, o których mowa w ust. 1 Zleceniodawca ponosi koszty 

noclegu   i wyżywienia kierowcy w miejscach docelowych wycieczek.  

4. Zleceniodawca pisemnie poinformuje Zleceniobiorcę o  terminach i trasach przewozów 

wycieczek,   o których mowa w ust. 1, w terminie nie krótszym niż 14 dni naprzód. 

5. W przypadku wyjazdów jednodniowych Zleceniodawca nie zapewnia wyżywienia kierowcy. 
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§ 3 

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia przewozów określonych w  § 1 ust. 1 pkt a i b 

autobusem w wersji turystycznej spełniającym następujące wymogi: 

a. rok produkcji autobusu 2006-2018 

b. klasa autobusu  - III 

c. fotele pasażerów uchylne i z przesuwem bocznym, 

d. liczba miejsc dla pasażerów nie mniej niż 49,  

e. układ hamulcowy z ABS, 

f. sprawna klimatyzacja, 

g. sprawny zestaw audio/video, 

h. dostępna dla pasażerów kabina WC, 

i. dostępny dla pasażerów bagażnik, 

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia przewozów określonych w umowie oraz na 

żądanie Zleceniodawcy przewozów określonych w § 1 ust. 1 pkt a  autobusem w wersji 

turystycznej spełniającym następujące wymogi: 

a. rok produkcji autobusu  2006 – 2018, 

b. liczba miejsc siedzących dla pasażerów w ilości nie mniejszej niż 25 i nie większej niż 30, 

c. fotele pasażerów uchylne, 

d. sprawna klimatyzacja, 

e. dostępny dla pasażerów bagażnik. 

§ 4 

W przypadku awarii lub niesprawności autobusu w czasie przewozu, Zleceniobiorca zobowiązany jest, 

na własny koszt w czasie nie dłuższym niż 6 godzin zapewnić autobus zastępczy   o parametrach nie 

gorszych niż określone  odpowiednio w § 3 ust. 1 i ust.2. 

§ 5 

Zleceniobiorca zobowiązany jest, w ramach wykonywania umowy, do ubezpieczenia przewożonych 

osób na własny koszt. 

§ 6 

Zleceniobiorca zobowiązany jest, przy przewozach określonych w § 1 ust. 1 pkt a do przewozu 

materiałów przekazanych przez uprawnionego pracownika Zleceniodawcy. 

§ 7 

1. Na trasie przewozu określonego w § 1 ust. 1 pkt a Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić  co 

najmniej trzy postoje (w dzień jeden minimum 15 min., drugi w porze obiadowej minimum  30 min. 

trzeci w nocy minimum 15 min.). Postój w porze obiadowej winien odbyć się w pobliżu baru, 

restauracji lub innego lokalu oferującego sprzedaż posiłków.  

2. W sytuacjach określonych w ust. 1 ewentualne opłaty parkingowe pokrywa Zleceniobiorca. 

 

§ 8 

1. W trakcie przewozów objętych umową Zleceniobiorca zobowiązany jest pozostawić autobus wraz                   

z kierowcą, w miejscu przeznaczenia do dyspozycji Zleceniodawcy.  
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2. Kierowca, w trakcie przewozów objętych umową  winien być wyposażony w plan miasta 

miejscowości docelowej,  do której organizowany jest wyjazd.  

3. W czasie trwania przewozów objętych umową Zleceniobiorca zobowiązany jest uzgadniać postoje                       

ze Zleceniodawcą.  

4. Opłaty parkingowe na trasie przewozu oraz w docelowych miejscach wyjazdów ponosi 

Zleceniodawca z zastrzeżeniem § 7 ust. 2. 

§ 9 

W ramach umowy Zleceniodawca nie zapewnia wyżywienia kierowcy na trasach przejazdu. 

§ 10 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie wynoszące odpowiednio: 

a. ...................... zł plus....... VAT tj. ....................... za 1 przewóz określony w § 1 ust. 1 pkt a, 

autobusem spełniającym wymagania określone w § 3 ust. 1, 

b. ........................ zł plus....... VAT tj. ....................... za przewóz określony w § 1 ust. 1 pkt a, 

autobusem spełniającym wymagania określone w § 3 ust. 2 

          
c. ........................ zł plus........VAT tj. ...................... przy udziale jednego kierowcy, 

........................ zł plus........VAT tj. ...................... przy udziale dwóch kierowców za każdy 

kilometr przewozu  określonego w § 2 autobusem spełniającym wymagania określone w § 3 

ust. 1, potwierdzony  przez upoważnionego pracownika Zleceniodawcy, z zastrzeżeniem ust. 

2. Liczba kilometrów liczona  jest odpowiednio od i do siedziby Zleceniodawcy. 

d. ........................ zł plus........VAT tj. ...................... przy udziale jednego kierowcy, 

.......................... zł plus........VAT tj. ...................... przy udziale dwóch kierowców, za każdy 

kilometr przewozu  określonego w § 2 autobusem spełniającym wymagania określone w § 3 

ust. 2, potwierdzony przez upoważnionego pracownika Zleceniodawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.  

Liczba kilometrów  liczona  jest odpowiednio od i do siedziby Zleceniodawcy. 

2. W przypadku wyjazdów jednodniowych, w których liczba przejechanych kilometrów, licząc  

     odpowiednio  od i do siedziby Zleceniodawcy, potwierdzona przez upoważnionego pracownika   

     Zleceniodawcy, jest mniejsza  niż 100 km,  strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości   

     odpowiednio: 

     a.  ………………………………. zł plus....... VAT tj. ....................... za 1 przewóz autobusem  

         spełniającym wymagania określone w § 3 ust. 1, 

     b.  ………………………………. zł plus....... VAT tj. ....................... za 1 przewóz autobusem  

         spełniającym wymagania określone w § 3 ust. 2. 

3.  Wynagrodzenie ustalone w umowie jest stałe i nie podlega zmianie. 

4.   Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obejmującego przewozy, o których  

      mowa w § 1 ust. 1 wynosi ...................................zł(słownie:..............................................................)   

     plus należny podatek VAT,  z zastrzeżeniem, że cena ulega zmianie w przypadkach określonych  

     w  § 1 ust. 5 oraz § 3 ust. 2. 
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§ 12 

Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie każdego przewozu  

objętego przedmiotem umowy, po wykonaniu usługi, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury na 

rachunek bankowy Zleceniobiorcy w ................................... nr ................................................................. 

 
§ 13 

Z ramienia Zleceniodawcy uprawnionymi do wykonania obowiązków wynikających z umowy są:                                     

1.p. .................................. tel. .............................. 

2.p. .................................. tel. ..............................  

oraz inne wskazane przez niego osoby. 

§ 14 

Zleceniobiorca zobowiązany jest w ramach wykonywania umowy do przewozu osób zgłoszonych 

wyłącznie przez Zleceniodawcę. Nie dopuszcza się możliwości przewożenia innych osób.  

§ 15 

Zleceniobiorca oświadcza, że wykona przedmiot umowy zgodnie z przepisami z zakresu ochrony 

środowiska oraz wyraża zgodę na przeprowadzenie ewentualnego auditu zewnętrznego strony drugiej 

w tym zakresie. 

§ 16 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1.05.2018 r. do dnia 30.04.2019 r. 

§ 17 

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapłacić kary umowne na rzecz Zleceniodawcy: 

a. w wysokości 15 %, wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 4 gdy Zleceniodawca 

odstąpi od umowy   z  powodu okoliczności, za które odpowiada Zleceniobiorca, 

b. za naruszenie każdego z postanowień określonych w § 3 ust. 1 i  ust. 2 w wysokości 300 zł, 

c.  za naruszenie postanowień określonych w § 2 ust. 2 w wysokości 3 500 zł. 

2. Zleceniodawca może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary 

umowne. 

§ 18 

W przypadku naruszenia postanowień § 2 ust. 2, oraz § 3 umowy Zleceniodawca ma prawo rozwiązać 

umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 19 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy  

Kodeksu Cywilnego.  

§ 20 

Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Gospodarczy 

właściwy dla Zleceniodawcy.   

§ 21 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.         

Zleceniodawca           Zleceniobiorca  


