Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA

UŻYCZENIA

zawarta dnia ………. . 2014 roku w Janowcu Kościelnym
pomiędzy
Gminą Janowiec Kościelny z siedzibą w Janowcu Kościelnym 62, zwanym dalej w treści umowy
„Użyczającym”, reprezentowaną przez:
Wójta Gminy - Bożenę Grochala
przy kontrasygnacie:
Skarbnika Gminy – Elżbiety Wiśniewskiej

a
…………………………………………….
………………………………………………….
zwanym dalej w treści umowy „Biorącym w użyczenie”

§1
Użyczający oświadcza, że jest właścicielem autobusu AUTOSAN H9-21.41S, nr identyfikacyjny
VINSUASW3AAPYS 021830, nr silnika 267388, nr rejestracyjny NNI C 530, przeznaczonego do
transportu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Janowiec Kościelny.
§2
1. Użyczający oddaje w bezpłatne używanie przedmiot użyczenia, o którym mowa w § 1,
a Biorący w użyczenie przedmiot ten przyjmuje i zobowiązuje się do jego używania zgodnie
z przeznaczeniem oraz do utrzymania w należytym stanie.
2. Biorący w użyczenie oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem użyczenia określonym w §1
i stwierdza, że znajduje się on w stanie przydatnym do umówionego użytku oraz obejmuje
go w posiadanie.
§3
Umowę zawiera się na okres od 1.09.2014 r. do 30.06.2015 roku.
§4
Biorącemu w użyczenie nie wolno oddawać przedmiotu użyczonego do korzystania osobom
trzecim.
§5
1.

Zobowiązuje się biorącego w użyczenie do świadczenia usług transportowych na rzecz
użyczającego w/g stawki określonej w UMOWIE O USŁUGI Nr GT.272…...2014 z dnia ……
2014 roku, obejmujące dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Janowiec Kościelny
w roku szkolnym 2014/2015.

2.

Dopuszcza się korzystanie z użyczonego przedmiotu w innym celu niż przewóz uczniów do
i ze szkół na terenie Gminy Janowiec Kościelny na podstawie odrębnego zlecenia Użyczającego.

§6
W celu obniżenia kosztów przewozu uczniów do i ze szkół, zastrzega się możliwość ustalenia przez
użyczającego ogólnego miesięcznego limitu kilometrów.
§7
1. Wszystkie koszty związane z korzystaniem z rzeczy poniesie biorący w użyczenie.
2. Wszelkie niezbędne naprawy, wymiany opon, remonty bądź wymiany podzespołów przedmiotu
użyczenia, w czasie trwania umowy dokona na własny koszt biorący w użyczenie. Po
zakończeniu użyczenia Biorący w użyczenie obowiązany jest zwrócić użyczającemu rzecz
w stanie nie pogorszonym.
§8
1.

Biorący w użyczenie ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe
z nieprzestrzegania instrukcji obsługi.
§9

1.
2.
3.

Biorący w użyczenie zobowiązuje się do przestrzegania warunków gwarancji użyczonego
przedmiotu.
Użyczający zastrzega sobie prawo kontroli stanu technicznego używanego przedmiotu.
Użyczający zastrzega sobie udział w okresowych obsługach gwarancyjnych, o których
biorący w użyczenie informuje na bieżąco.
§ 10

Biorący w użyczenie będzie na bieżąco informował użyczającego o wszelkich uszkodzeniach
i nieprawidłowym w funkcjonowaniu użyczonego przedmiotu, oraz prowadził ewidencję zleconych
i wykonanych napraw.
§ 11
Ryzyko i odpowiedzialność związane z posiadaniem i użytkowaniem użyczonego przedmiotu ciąży
na biorącym w użyczenie od chwili przekazania.
§ 12
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Dopuszcza się możliwość rozwiązania umowy z dniem zakończenia roku szkolnego pod
warunkiem zachowania miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 14
Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla
siedziby Użyczającego.
§ 15
Zmiana, uzupełnienie i przedłużenie niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 16
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Użyczający:

Biorący w użyczenie:

