UMOWA nr ….../20….
w sprawie ponoszenia kosztów związanych z zamieszczaniem informacji
dotyczących rozkładów jazdy oraz podawaniem rozkładów jazdy do publicznej wiadomości
zawarta w dniu …........ 20…. r. w Mielcu, pomiędzy:
Gminą Miejska Mielec z siedziba w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec,
NIP: 817956732, REGON: 690581867, działającą przez Zarządcę Dworca, tj. spółkę Miejską
Komunikację Samochodową Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu – na podstawie „Umowy powierzenia
zadania publicznego w zakresie zarządzania i utrzymania dworca przesiadkowego zlokalizowanego
przy ul. Jagiellończyka 7 w Mielcu” z dnia 25.11.2015 r., reprezentowaną przez Ewę Garncarz –
Prezesa Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, na
podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Mielca Daniela Kozdębę
nr OA.00582.99.2015 z dnia 11.12.2015 r., zwaną dalej „Zarządcą”
a,
…............................................................., z siedzibą w ….......................................................,
ul. …......................................................................, adres elektroniczny: …...................................,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS …...................., której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w …...................,
Wydział …... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr NIP …....................,
nr REGON …................, reprezentowaną zgodnie z zasadami reprezentacji potwierdzonymi
aktualnym odpisem K.R.S przez:
1. …................................... – …............................................................,
zwaną dalej „Przewoźnikiem”
Na podstawie § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie rozkładów jazdy z dnia 10 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 451), dalej
w Umowie zwanego „Rozporządzeniem”, w związku z uchwałą nr XII/96/2015 Rady Miejskiej
w Mielcu z dnia 8 października 2015 r. w sprawie określenia dworca przesiadkowego, którego
właścicielem jest Gmina Miejska Mielec, udostępnionego dla operatorów i przewoźników,
warunków i zasad korzystania z tego obiektu oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie przez
operatorów i przewoźników z dworca (Dz. U. Woj. Podkarp. z dnia 20.10.2015 r. poz. 2953) oraz
Zarządzeniem nr 326/2015 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie
ustalenia stawek za zamieszczanie informacji dotyczących rozkładów jazdy na dworcu
stanowiącym własność Gminy Miejskiej Mielec oraz podawania rozkładów jazdy do publicznej
wiadomości, strony ustalają co następuje:
§ 1.
Przedmiotem niniejszej Umowy jest ponoszenie opłat za zamieszczanie informacji
dotyczących rozkładów jazdy na dworcu zlokalizowanym przy ulicy Jagiellończyka 7,
stanowiącym własność Gminy Miejskiej Mielec (zwanym dalej w Umowie „Dworcem”),
w systemie informacji pasażerskiej oraz podawania Rozkładu jazdy do publicznej wiadomości.
§ 2.
1. Przewoźnik jest zobowiązany do dostarczania zatwierdzonego Rozkładu jazdy do biura dworca
przy ul. Jagiellończyka 7 w Mielcu lub na adres mailowy dworzec@mks-mielec.pl – Zarządcy
w formie elektronicznej, w formacie PDF oraz w formacie umożliwiającym edycję tekstu.

2. Przewoźnik zobowiązuje się do dostarczenia Zarządcy rozkładu jazdy o którym mowa w ust. 1,
nie później niż na 10 (dziesięć) dni kalendarzowych przed dniem jego obowiązywania.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności treści aktualnego Rozkładu jazdy z wymaganiami
zawartymi w § 12 Rozporządzenia, Zarządca może zaniechać podejmowania czynności
związanych z zamieszczeniem informacji dotyczących Rozkładu jazdy, wzywając Przewoźnika
do dokonania stosownych zmian.
4. W czasie obowiązywania niniejszej Umowy Przewoźnik zobowiązany jest do:
a) kontrolowania we własnym zakresie aktualności informacji dotyczących Rozkładu jazdy
zamieszczonej na Dworcu;
b) powiadomienia Zarządcy o konieczności uzupełnienia, wymiany lub aktualizacji informacji
dotyczących Rozkładu.
§ 3.
Zarządca podaje informację dotyczącą Rozkładu jazdy do publicznej wiadomości nie później
niż w terminie 7 (siedmiu) dni przed dniem jego obowiązywania.
§ 4.
1. Przewoźnik jest obowiązany do wnoszenia następujących opłat:
a) 10,00 zł netto (słownie: dziesięć złotych 00/100) – za zamieszczenie informacji dotyczącej
rozkładu jazdy jednej linii komunikacyjnej – dotyczy pierwszego zamieszczenia informacji
o rozkładzie jazdy oraz podania informacji o rozkładzie jazdy do publicznej wiadomości;
b) 15,00 zł netto (słownie: piętnaście złotych 00/100) – za zamieszczenie informacji dotyczącej
rozkładu jazdy jednej linii komunikacyjnej – dotyczy każdej zmiany uprzednio
zamieszczonej informacji o rozkładzie jazdy
oraz podania zmienionej informacji
o rozkładzie jazdy do publicznej wiadomości.
2. Opłaty określone w ust. 1 ulegną zwiększeniu o 5,00 zł netto (słownie: pięć złotych 00/100) – za
każdy dzień opóźnienia przekazania kopii zatwierdzonego rozkładu jazdy w stosunku do
terminu określonego w § 13, ust. 3. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. – decyduje data wpływu wymienionego wyżej
dokumentu do podmiotu zarządzającego dworcem.
3. Opłaty określone w ust. 1, zostaną powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT.
§ 5.
1. Po każdorazowym zamieszczeniu aktualnej informacji dotyczącej Rozkładu jazdy na
Dworcu Zarządca wystawi Przewoźnikowi w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Mielec
fakturę VAT obejmującą należną opłatę ustaloną zgodnie z § 4 niniejszej Umowy.
2.
2. Przewoźnik uiszcza należności objęte fakturą VAT, o której mowa w ust. 1, na rachunek
bankowy Gminy Miejskiej Mielec wskazany w fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty jej
doręczenia na adres Przewoźnika lub drogą elektroniczną na adres Przewoźnika podany
w preambule Umowy.
3. Za dzień dokonania zapłaty uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Gminy
Miejskiej Mielec.
4. W przypadku opóźnienia w uiszczaniu opłat wynikających z wystawionej faktury VAT, Gmina
Miejska Mielec uprawniona jest do pobierania odsetek od opóźnionych płatności w wysokości
odsetek ustawowych.
5. Przewoźnik wyraża akceptację na przesyłanie przez Zarządcę faktur VAT drogą elektroniczną.
§ 6.

1. Niniejsza Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony.
2. Gmina Miejska Mielec może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym
w następujących przypadkach:
a) utraty przez Przewoźnika uprawnień pozwalających na wykonywanie przewozu
lub uprawnień do korzystania z Dworca;
b) nie przekazania przez Przewoźnika informacji dotyczącej Rozkładu jazdy do umieszczenia
lub uzupełnienia na udostępnionym Dworcu;
c) opóźniania się przez Przewoźnika z uiszczeniem opłat wynikających z wystawionych przez
Zarządcę faktur VAT przez okres dłuższy niż 45 dni kalendarzowych;
3. Niniejsza Umowa może również zostać rozwiązana bez podania przyczyny, przez którąkolwiek
ze stron, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego.
4. Rozwiązanie umowy o której mowa w ust. 2 i 3 , będzie równoznaczne z cofnięciem
Przewoźnikowi uzgodnienia warunków korzystania z Dworca.
§ 7.
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności, z wyjątkiem zmiany adresu e-mail wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,
która to zmiana wymaga jedynie informacji pisemnej przekazanej na adres Przewoźnika.
2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy będą mieć zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia
16 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2015, poz. 1440 j.t.), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo
przewozowe (Dz. U. z 2015, poz. 915 j.t.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Rozkładów jazdy z dnia 10 kwietnia 2012 r.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 451).
3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez
sąd właściwy miejscowo dla siedziby Gminy Miejskiej Mielec.
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
Przewoźnika, Gminy Miejskiej Mielec i Zarządcy Dworca.

Za Gminę Miejską Mielec:

Za Przewoźnika:

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

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

