U M O W A nr RS/…/DO/…./20…
z dnia …………r.
zawarta w Katowicach pomiędzy Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach ul. Barbary 21A, NIP 95422-46-280, zwanym dalej Sprzedającym imieniu którego działają:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………….
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
zwany dalej Przewoźnikiem
§1
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż na rzecz Przewoźnika jednorazowych
biletów przeznaczonych do sprzedaży przez kierowców Przewoźnika.
2. Przewoźnik prowadzić będzie sprzedaż jednorazowych biletów przeznaczonych
do sprzedaży przez kierującego w środkach transportu (autobusach) na liniach
obsługiwanych na zlecenie Sprzedającego.
3. Bilety sprzedawane będą wyłącznie przez kierowcę.
4. Przewoźnik sprzedawać będzie bilety w cenach zgodnych z aktualnie
obowiązującą Taryfą przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK
GOP.
§2
1. Za sprzedaż biletów, o których mowa w § 1 Przewoźnik otrzymuje upust
w wysokości:
a ) 1,00 zł za każdą sztukę biletu normalnego, tj. o nominale zgodnym
z aktualnie obowiązującą Taryfą przewozu osób i bagażu w komunikacji
miejskiej KZK GOP,
b ) 0,50 zł za każdą sztukę biletu ulgowego, tj. o nominale zgodnym z aktualnie
obowiązującą Taryfą przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK
GOP.
2. Bilety, o których mowa w § 1 ust. 1 Przewoźnik pobiera w magazynie
Sprzedającego, w ilości zgodnej ze złożonym przez siebie zamówieniem, które
zostanie przekazane przez Przewoźnika do magazynu osobiście, telefonicznie
lub faksem z minimum 1-dniowym wyprzedzeniem.
3. Należność za bilety, o których mowa w § 1 ust. 1 płatna będzie na konto
Sprzedającego wskazane na fakturze lub w kasie Sprzedającego zgodnie
z obowiązującymi przepisami w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury,
która wystawiona zostanie w dniu poboru biletów, nie później jednak niż na 7
dni od tego dnia.
4. Przekroczenie terminu płatności uprawnia Sprzedającego do naliczania odsetek
ustawowych.
§3
1. Przewoźnik w ciągu 3 dni od daty powiadomienia przez Sprzedającego
o możliwości wydania biletów zaopatrzy swoje autobusy w bilety przeznaczone
do sprzedaży przez kierującego.
2. Od chwili wydania biletów z magazynu Sprzedającego Przewoźnik ponosi pełną
odpowiedzialność materialną za pobrane bilety w wysokości sumy ich
nominałów. Dokumentem potwierdzającym wydanie przez magazyn i odbiór
przez Przewoźnika biletów, jest obustronnie podpisany dokument magazynowy
„Wz” zawierający co najmniej następujące informacje: nazwa Przewoźnika,

data odbioru biletów, rodzaj, seria i numer, nominał (cena), ilość i całkowita
wartość pobranych biletów.
3. Sprzedający ma prawo do przeprowadzenia w autobusach zaopatrywanych
przez Przewoźnika kontroli; Przewoźnik bez zwłoki stosuje zalecenia kontrolne
Sprzedającego.
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§4
Umowę zawiera się na czas nieokreślony, jednak nie dłużej niż umowy
dotyczące świadczenia przez Przewoźnika usług przewozowych na zlecenie
Sprzedającego.
Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w drodze
jednomiesięcznego wypowiedzenia na piśmie.
Za zgodą stron umowa może być rozwiązana lub zmieniona w każdym czasie.
W przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy, umowa może być
rozwiązana w trybie natychmiastowym.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do
umowy pod rygorem nieważności.

§5
1. Sprzedający zobowiązuje się powiadomić Przewoźnika o zamiarze zmiany taryfy
lub wzorów biletów Sprzedającego oraz udzielić innych istotnych informacji
związanych z dystrybucją biletów.
2. Jeżeli w wyniku planowanej zmiany taryfy lub wzorów biletów zachodzić będzie
konieczność zwrotu biletów, Sprzedający może ograniczyć wielkość zamówienia
złożonego przez Przewoźnika.
3. W przypadku zmiany taryfy lub wzorów biletów Sprzedający zastrzega sobie
prawo możliwości zwrotu biletów przez Przewoźnika, za zwrotem ceny przez
niego zapłaconej.
§6
Sprzedający zastrzega sobie prawo obniżki upustu, o którym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy w przypadku wzrostu cen biletów.
§7
Niniejsza umowa sporządzona została w 4 /czterech/ jednobrzmiących
egzemplarzach: 3 /trzy/ dla Sprzedającego, 1 /jeden/ dla Przewoźnika.
Sprzedający:

Przewoźnik:

.........................

.........................

...........................

