Zał. Nr 2

Umowa Nr…….

Projekt

zawarta w dniu ……………………. w Krotoszynie pomiędzy:
1. Firma

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

zwanym w treści umowy “Wynajmującym – Kierowcą “ a
Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Krotoszynie
lek.med.Andrzej Rolle , zwanym dalej “najemcą”
§1
Umowa dotyczy świadczenia usług transportowych polegających na przewozie osób oraz prób
samochodami osobowymi od poniedziałku do piątku. w godz. od 8.00 do 15.00 z możliwością
zmiany godzin i dni w szczególnych przypadkach.
§2
Limit roczny ustalono w wysokości 20000,00 km
Czas postoju ustalono na 200 godz.
§3
W przypadku niemożności świadczenia usługi Wynajmujący zobowiązany jest do spowodowania
zastępstwa celem wykonania danej usługi.
§4
W przypadku nie podstawienia pojazdu, kosztami wynajęcia pojazdu obciążony zostanie
wynajmujący.
§5
1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności danych Zamawiającego zarówno w
trakcie umowy, jak i po jej wygaśnięciu.
2. Zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, o których
powziął wiadomość w związku z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami ustawy
z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (tj.Dz.U.nr 101,poz 962 ze zm.), a w
szczególności zobowiązuje się do zachowania tajemnicy przez pracowników Wykonawcy
wykonujących zadania objęte przedmiotem umowy.
3. Przestrzegania ustawy o ochronie informacji niejawnych.
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§6
Za wykonanie usług transportowych ustalono wynagrodzenie w wysokości:
Brutto ; …………………… w rozliczeniach dwa razy w miesiącu w terminie płatności 14 dni
po przedłożeniu rachunku.
Stawka za 1 km brutto wynosi ……..zł (słownie : …………………………………..)
Dodatkowo … zł brutto za każdą godzinę postoju przy kontrolach pracowników nadzoru
na terenie działalności Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Krotoszynie.
§7
Umowę zawarto na czas określony od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
Pierwszy miesiąc jest okresem próbnym i umowa może być rozwiązana bez wypowiedzenia
przez najemcę.
§8
Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci
aneksu.
§9
1. Dostawa pojazdów odbywać się będzie na koszt Dostawcy do Siedziby Zamawiającego.
2. Kierowca pobiera i zwraca kartę drogową w danym dniu jazdy samochodem.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia limitu kilometrów oraz godzin postoju z
uwagi na niemożliwość pełnego zabezpieczenia środków finansowych lub też w przypadku
reorganizacji zakładu. Limit kilometrów będzie uzależniony wyłącznie i ściśle od bieżącego
zapotrzebowania w okresie trwania umowy.
§ 10
Rozwiązanie umowy może nastąpić w drodze pisemnego oświadczenia dokonanego przez jedną
ze stron przedłożonego drugiej stronie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia.
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§ 11
Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony poddają
rozstrzygnięciu właściwemu sądowi powszechnemu.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.
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