WEWNĘTRZNE OZNACZENIA UMOWY
MZK
Umowa Nr …/DP/2017 z dnia ……..2017 r.
UMOWA

……………………….
……………………….
……………………….

Nr … / DP / 2017

zawarta w dniu …………… 2017 roku pomiędzy:
Miasto Zielona Góra
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra
NIP: 973-100-74-58
Miejski Zakład Komunikacji
ul. Chemiczna 8, 65-713 Zielona Góra
reprezentowane przez:
Barbarę Langner - Dyrektora MZK działającego na podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta
Mieczysława Jargasa - Z-cę dyr. ds. finansowych – Głównego Księgowego
zwanym dalej Wydzierżawiającym

a
…………………………
…………………………
…………………………
NIP ……………………
reprezentowanym przez:
………………………………………
………………………………………
zwanym dalej Dzierżawcą
§1
Wydzierżawiający oddaje na zasadach określonych w niniejszej umowie do dyspozycji
Dzierżawcy w celach reklamowych autobus o numerze bocznym ... .
§2
1.
2.
3.

Reklama umieszczona będzie na autobusie w pasie środkowym ścian bocznych
poniżej otworów okiennych.
Dzierżawca dostarczy Wydzierżawiającemu projekt reklamy do uzgodnienia.
Dzierżawca wykona i naniesie reklamę na koszt własny. Dopuszcza się jedynie
reklamę wykonaną na folii nawierzchniowej . Zabrania się nanoszenia reklam na
oknach i drzwiach po prawej stronie autobusu oraz po lewej stronie
autobusu
służących do wyjść awaryjnych. Po założeniu reklamy autobus powinien być
oznakowany Nr bocznym oraz widocznymi piktogramami. Przód i tył autobusu nie
podlega reklamie.

4.
5.
6.

Jeżeli w trakcie nakładania reklamy zostanie uszkodzona powłoka lakiernicza
autobusu to Dzierżawca poniesie wszelkie koszty z tym związane.
Dzierżawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za treść i formę
reklamy, aż do usunięcia wadliwej reklamy na koszt własny.
W przypadku wykonania reklamy niezgodnie z zaakceptowanymi zasadami
Wydzierżawiającemu służy prawo likwidacji reklamy na koszt Dzierżawcy.
Wydzierżawiający udostępnia nieodpłatnie Dzierżawcy w uzgodnionym
terminie pomieszczenie warsztatowe do założenia reklamy na okres nie dłuższy niż
24
godzin.
Po
tym
czasie
będzie
naliczana
należność
za
korzystanie z hali warsztatowej - 20,00 zł netto / godz. nie mniej niż 200 zł
+ VAT.
§3

1.

2.
3.

4.

Wydzierżawiający zobowiązuje się do utrzymania autobusu z umieszczoną
reklamą w sprawności technicznej oraz czystości zgodnie z wymogami dla
taboru autobusowego.
Czas pracy autobusu z umieszczoną reklamą będzie wynikał z planowanego
współczynnika wykorzystania taboru, nie mniej jednak niż 20 dni miesięcznie.
W przypadku ciągłego przestoju autobusu powyżej trzech dni umowa zostaje
przedłużona o ilość dni, w których pojazd był wycofany z ruchu / nie dotyczy dni
ustawowo wolnych od pracy / bez dodatkowych opłat ze strony Dzierżawcy.
Koszt zdjęcia reklamy i przywrócenia autobusu do stanu pierwotnego ponosi
Dzierżawca.
§4

1.
2.

Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności w razie zniszczenia reklamy
w zdarzeniu losowym.
Reklama może być ubezpieczona przez Dzierżawcę.
§5

1.
2.

W przypadku zniszczenia reklamy w zdarzeniu losowym Dzierżawca
ma prawo umieszczenia na autobusie nowej reklamy.
W przypadku zniszczenia reklamy wskutek naturalnego zużycia Dzierżawca
ma obowiązek odnowy lub likwidacji reklamy.
§6

1.

7.

3.

Odpłatność miesięczną za udostępnienie autobusu w celach reklamowych
ustala się w wysokości: ……… zł + 23 % podatku VAT ,
słownie : …………………. + 23 % podatku VAT.
Kwota wymieniona w & 6 pkt. 1 będzie płatna w okresach miesięcznych
w terminie 14 dni roboczych od daty wystawienia faktury, przelewem na konto
Wydzierżawiającego.
W przypadku zalegania z płatnością Dzierżawca zobowiązany jest do zapłaty
Wydzierżawiającemu ustawowych odsetek za zwłokę.
§7

1.
2.

Umowa zostaje zawarta od dnia ……… ………………………
Strony przewidują możliwość przedłużenia umowy po upływie ustalonego okresu
i określeniu nowych warunków współpracy.

§8
W czasie trwania umowy każda ze stron może ją wypowiedzieć z zachowaniem
3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§9
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu
wypowiedzenia jeżeli Dzierżawca zalega z płatnością za 2 okresy płatności lub dopuszcza się
naruszenia istotnych postanowień niniejszej umowy.
§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą obowiązywały przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 12
Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy strony
poddają pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego Sądu w Zielonej Górze.
§ 13
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla
każdej za stron.
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