UMOWA nr ……………………………
Zawarta w dniu …………………………… pomiędzy:
Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział
w Krośnie, zarejestrowanym w XII Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie
– nr KRS 0000042208, zwanym dalej „Świadczeniodawcą” reprezentowanym przez:

………………………………………….. – …………………………………………..
………………………………………….. – …………………………………………..
a Urzędem Miasta / Starostwem Powiatowym

Pieczęć Urzędu
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………..............................…………………..……
………………………………………………………………………………..............................…..…
zwanym dalej „Świadczeniobiorcą”,
o następującej treści:
§1
1. Świadczeniodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Świadczeniobiorcy
usług poprzez dostęp do materiałów zamieszczonych na stronie internetowej
www.klubdiagnosty.pl i stron podmiotów współpracujących ze Świadczeniodawcą,
2. Świadczeniobiorca ma prawo do delegowania dwóch przedstawicieli do udziału
w
jednodniowych
seminariach
szkoleniowych
organizowanych
przez
Świadczeniodawcę przynajmniej raz w roku kalendarzowym bez ponoszenia
dodatkowych opłat, pod warunkiem, że seminarium szkoleniowe w danym roku
kalendarzowym nie odbyło się przed zawarciem umowy.
3. Każde odbyte seminarium szkoleniowe kończy się wydaniem stosownego
zaświadczenia (certyfikatu) potwierdzającego w nim udział. Seminaria szkoleniowe
organizowane są na terenie całej Polski, jednakże Świadczeniodawca decyduje
o miejscu ich przeprowadzania.
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4. Na podstawie zawartej Umowy, Świadczeniobiorca może przesyłać do
Świadczeniodawcy propozycję zmian w obowiązujących aktach prawnych lub
normatywnych dotyczących problematyki związanej z rejestracją pojazdów
i przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów celem ich wykorzystania
w działalności statutowej Świadczeniodawcy.

§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, poprzez podanie Urzędu Miasta/Starostwa Powiatowego oraz imienia
i nazwiska.
§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, roczne
opłaty za korzystanie z usług w wysokości 1160 zł netto za każdy rozpoczęty
roczny okres rozliczeniowy.
2. Jednorazowa opłata rejestracyjna oraz opłata roczna (roczny okres rozliczeniowy)
będą uiszczane na podstawie wystawianych przez Świadczeniodawcę faktur VAT,
przelewem na wskazany w ich treści rachunek bankowy. Do określonych kwot
netto będzie doliczony podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące
przepisy prawa w dacie wystawienia faktury.
3. W przypadku opóźnienia przez Świadczeniobiorcę w zapłacie przysługujących
Świadczeniodawcy należności, Świadczeniodawca będzie naliczał odsetki
ustawowe.
4. W przypadku utrzymującej się ponad miesiąc zaległości z zapłatą za wystawioną
fakturę VAT Świadczeniodawca ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym. Z prawa do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
Świadczeniodawca może skorzystać w terminie 6 miesięcy od dnia zaistnienia
okoliczności uzasadniających prawo do rozwiązania umowy.
§4
1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
2. Kwota wskazana w § 3 ust. 1 lit. b niniejszej umowy jest należna
Świadczeniodawcy w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury. Roczne okresy
rozliczeniowe obejmują dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych.
3. Zarówno Świadczeniobiorca jak i Świadczeniodawca mogą wypowiedzieć umowę
w każdym czasie bez podania przyczyn z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia przy czym Świadczeniobiorca ze skutkiem na koniec miesiąca
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kalendarzowego, natomiast Świadczeniodawca ze skutkiem na koniec rocznego
okresu rozliczeniowego. Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić na piśmie pod
rygorem nieważności. Należność wynikająca z wystawionej faktury VAT przez
Świadczeniodawcę przed terminem rozwiązania Umowy winna zostać uregulowana
w terminie wskazanym w fakturze.
4. 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,
w szczególności poprzez udostępnienie osobom nieuprawnionym:
a) loginu i hasła dostępu do stron internetowych i
współpracujących z Świadczeniodawcą,

stron podmiotów

b) opinii,
informacji,
materiałów
pomocniczych,
innych
opracowań
sporządzonych przez Świadczeniodawcę i podmioty współpracujące.
c) opinii prawnych sporządzonych przez kancelarie adwokackie lub radców
prawnych.
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. W przypadku:
a) Rozwiązania
Umowy
przez
Świadczeniodawcę
ze
skutkiem
natychmiastowym zgodnie z § 3 ust. 4 Umowy lub § 4 ust. 4 Umowy
Świadczeniobiorca zobowiązany jest do uregulowania w całości
wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 lit. b niniejszej umowy za cały
rozpoczęty roczny okres rozliczeniowy w dniu rozwiązania Umowy.
b) Rozwiązania
Umowy
poprzez
wypowiedzenie
złożone
przez
Świadczeniobiorcę w trybie § 4 ust. 3 Umowy Świadczeniobiorca
zobowiązany jest do uregulowania w całości wynagrodzenia określonego
w § 3 ust. 1 lit. b niniejszej umowy za cały rozpoczęty roczny okres
rozliczeniowy w dniu rozwiązania Umowy tj. skuteczności złożonego
wypowiedzenia.
§5
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
§7
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem
po jednym dla każdej ze Stron.
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§8
Umowa wchodzi w życie w pierwszym dniu następnego miesiąca po podpisaniu umowy
przez obie Strony. Pierwszy roczny okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu wejścia
Umowy w życie.

Świadczeniodawca

Świadczeniobiorca

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

Dnia …………………………………

Dnia …………………………………

Uprawniony przedstawiciel Urzędu Miasta/Starostwa Powiatowego
powinien wypełnić wyłącznie zaznaczone pola
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