UMOWA nr ……………………..
Zawarta w dniu ……………………….. w Krośnie pomiędzy:
Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w
Krośnie, zarejestrowanym w XII Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie – nr
KRS 00000130051, zwanym dalej „Świadczeniodawcą” reprezentowanym przez:
…………………………..……….. – Prezes Zarządu
…………………………..……….. – Sekretarz Zarządu
a Stacją Kontroli Pojazdów / Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów prowadzoną przez:
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej:
……………………………………………………………………………………………….......
Kod rozpoznawczy stacji, dla której są świadczone usługi: ……………………………………
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
zwanym dalej „Świadczeniobiorcą”,
o następującej treści:
§1
Świadczeniodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Świadczeniobiorcy usług w
zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie Świadczenia Usług przez Stowarzyszenie
Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krośnie na rzecz Stacji Kontroli
Pojazdów (zwanego w dalszej części niniejszej umowy Regulaminem), stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszej umowy i jej integralną część.
§2
Świadczeniobiorca wyznacza przedstawiciela do celów kontaktowych w osobie
…………………………..……….. Przedstawiciel jest zobowiązany do legitymowania się
przed Świadczeniodawcą oraz przed podmiotami współpracującymi z SITK RP Oddział w
Krośnie, w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie.
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§3
1. Za świadczenie usług, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, Świadczeniobiorca
zobowiązany jest:
a) uiścić jednorazową opłatę rejestracyjną w wysokości 120 zł netto,
b) uiszczać z góry przez cały czas obowiązywania umowy okresowe, kwartalne
opłaty ryczałtowe za korzystanie z usług w wysokości 290 zł netto.
2. Jednorazowa opłata rejestracyjna oraz kwartalne wynagrodzenie będą uiszczane na
podstawie wystawianych przez Świadczeniodawcę faktur VAT, przelewem na
wskazany w ich treści rachunek bankowy oraz w terminie wskazanym na fakturach.
Do określonych kwot netto będzie doliczony podatek VAT w wysokości określonej
przez obowiązujące przepisy prawa.
3. W przypadku opóźnienia przez Świadczeniobiorcę w zapłacie przysługujących
Świadczeniodawcy należności, Świadczeniodawca będzie naliczał odsetki ustawowe.
4. W przypadku zaległości z zapłatą za co najmniej dwa pełne okresy płatności
(kwartały) Świadczeniodawca ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym.
§4
1. Umowa została zawarta na okres minimalny 2 lat (dwóch lat), począwszy od dnia
określonego w § 8 niniejszej Umowy. Po upływie okresu minimalnego Umowa
przekształca się w umowę na czas nieokreślony zgodnie z zasadami określonymi w
Regulaminie.
2. Zarówno Świadczeniobiorca jak i Świadczeniodawca mogą wypowiedzieć umowę w
każdym czasie bez podania przyczyn z zachowaniem trzy miesięcznego okresu
wypowiedzenia na koniec kwartału kalendarzowego. Wypowiedzenie umowy
powinno nastąpić na piśmie.
3. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 4 § 3 niniejszej umowy Świadczeniodawcy
przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacjach
gdy Świadczeniobiorca narusza postanowienia niniejszej umowy albo Regulaminu, w
szczególności poprzez udostępnienie osobom nieuprawnionym:
a) Karty lub jej numeru identyfikacyjnego,
b) loginu i hasła dostępu do stron internetowych i forum podmiotów
współpracujących z SITK RP Krosno.
c) uzyskanych informacji, materiałów pomocniczych, opinii prawnych i innych
opracowań.
4. Skutki rozwiązania oraz wypowiedzenia umowy, w tym zasady rozliczenia Stron
umowy, określa Regulamin.
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5. Z prawa do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym Świadczeniodawca
może skorzystać w terminie 6 miesięcy od dnia zaistnienia okoliczności
uzasadniających prawo do rozwiązania umowy.
§5
Świadczeniobiorca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z treścią
Regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy i jej integralną część, oraz że
akceptuje jego wszystkie postanowienia bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
§6
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają postanowienia
Regulaminu, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
§7
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po
jednym dla każdej ze Stron.
§8
Umowa wchodzi w życie w pierwszym dniu następnego miesiąca po podpisaniu umowy
przez obie Strony.

Świadczeniodawca

Świadczeniobiorca

………………………………..

………………………………..

………………………………..

Dnia ………………………………..

Dnia ………………………………..

Załączniki:
1. Regulamin Świadczenia Usług przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
RP Oddział w Krośnie na rzecz Stacji Kontroli Pojazdów.
2. Login i hasło dostępu do stron internetowych i forum podmiotów współpracujących z SITK
RP Krosno.
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