UMOWA
zawarta w dniu ....................... pomiędzy Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Biłgoraju Sp. z o.o. zwanym Zleceniobiorcą
a ................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. zwanym Zleceniodawcą.
/imię i nazwisko lub nazwa instytucji, dokładny adres, nr dowodu osobistego/

1.

Zleceniodawca zamawia ....... autobus(y) o pojemności .......... miejsc siedzących
Rodzaj przewozu ....................................................................................................
/np. turystyczny, kolonijny, specjalny/

2. Pojazd podstawić w dniu ....................................... o godzinie ......................
Miejsce podstawienia .......................................................................................................................
3.

Strony uzgadniają czas dysponowania pojazdem przez Zleceniodawcę

a) od dnia ............................. od godz. .................... do godz. .....................
od dnia ............................. od godz. .................... do godz. .....................
b)

oraz relację i trasę przewozu .......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
/skąd, dokąd, przez jakie miejscowości/

c)

do wydawania kierowcy dyspozycji w trakcie trwania najmu zleceniodawca upoważnia osobę (nazwisko, imię):
.................................................................................................., która w zleceniu najmu i karcie drogowej potwierdza wykonanie zadania.

4.

Kwota brutto za wykonanie usługi wynosić będzie:
.................... zł za km przebiegu + kwotę ...................... za każdą nad godzinę.
.................... zł za km przebiegu

...................... za każdą godzinę.

.................... zł kwota umowna za całość usługi.
5.
6.

Za przekroczenie umownych wielkości Zleceniobiorca obciąży Zleceniodawcę według uzgodnionej stawki jak wyżej.
Zleceniodawca i Zleceniobiorca zobowiązują się do przestrzegania następujących warunków najmu.
a) czas trwania najmu liczony jest od wyjazdu autobusu z zajezdni lub innego miejsca garażowania do jego powrotu, przy czym za
przekroczenie czasu dysponowania pojazdem do 30 minut pobierana jest kwota 50% stawki godzinowej, za czas powyżej 30 minut
100% godzinowej.
b) praca kierowcy w ciągu doby nie może przekraczać 10 godz. w przypadku gdy w czasie pracy kierowcy wystąpi jedna ciągła przerwa
(nie dłuższa niż 5 godz.) czas pracy kierowcy może być wydłużony o czas w/w przerwy.
c) maksymalny czas prowadzenia pojazdu wynosi 9 godzin na dobę, z możliwością przedłużenia do 10 godzin, nie więcej niż dwukrotnie
w każdym tygodniu.
d) po 4,5godz. nieprzerwanej jazdy, kierowcy należy bezwzględnie zapewnić 45 minut odpoczynku, 45 minutowa przerwa na odpoczynek
może być zastąpiona przerwami trwającymi pierwsza 15 minut, po której nastąpi przerwa długości co najmniej 30 minut.
e) czas nieprzerwanego wypoczynku nocnego kierowcy nie może być mniejszy jak 11 godz. w ciągu doby, odpoczynek o którym mowa
może być skrócony nie więcej niż do 9 godzin i nie częściej niż trzykrotnie w ciągu jednego tygodnia.
7. W przypadku odstąpienia od realizacji zawartej umowy, strona odstępująca od realizacji zlecenia ponosi zryczałtowane odszkodowanie w
wysokości 10 % planowanej wartości umowy.
8. Zleceniodawca zobowiązuje się do:
a) ubezpieczenia osób na czas trwania najmu,
b) zapewnia bezpieczny parking i ponosi koszty z tytułu opłat parkingowych,
c) nieodpłatnie zapewni miejsce noclegu dla kierowcy/ów obsługujących wycieczkę niezależnie od opłat za najem autobusu.
d) za szkody wyrządzone przez osoby przewożone w autobusie Zleceniobiorcy odpowiada Zleceniodawca.
9. Kierowca dokonujący przewozu ściśle współpracuje z najemcą i wykonuje jego polecenia, zaś osobie dysponującej autobusem nie wolno
stawiać kierowcy wymagań, które byłyby sprzeczne z przepisami o bezpieczeństwie przewozu osób.
10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Zleceniodawca
..........................................................

Zleceniobiorca
.....................................................
/pieczątka i podpis osoby upoważnionej/

