UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI PORTOWEJ
Zawarta w dniu_____________ w ______________________ pomiędzy:
Oddziałem Żeglarskim PTTK „PASAT” z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Bortnowskiego 8/7. NIP: 5542917967
Reprezentowanym przez:
1. __________________________.
2. __________________________.
zwanym dalej „Oddziałem”, a
Firmą
_________________________________________________________________
z
siedzibą
przy
ul. _______________________________ w __ -_____
_______________________, NIP: _______________,
nr telefonu kontaktowego ______________ zwaną dalej „Armatorem” o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest udostępnienie _____ miejsc(a) do cumowania jednostek(ki) pływających(ej) zwanych(ej)
dalej „jachtami(em)” przy pomoście/brzegu ___________ Oddziału w porcie jachtowym Koronowo-Pieczyska,
ul. Warszawskich.
2. Umowa obowiązuje w okresie od 1 maja 2014r. do 15. października 2014r.
3. Za usługę będącą przedmiotem umowy Armator zapłaci Oddziałowi ______ zł, brutto (słownie _____________
____________________________) za każdy pełny miesiąc tj. od maja do września 2014r. oraz ______ zł, brutto
(słownie _______________________________________) za październik 2014r.
4. Armator zobowiązuje się dokonywać zapłaty miesięcznie przelewem na rachunek bankowy Oddziału: PKO Bank
Polski II Oddział w Bydgoszczy nr 48 1020 1475 0000 8402 0190 0067 w terminie do 15. dnia każdego miesiąca
obowiązywania umowy podając jako podstawę dokonania przelewu „opłata za cumowanie”.
§2
1. Armator może odstąpić od umowy w każdym czasie jednakże wówczas obowiązany jest do zapłaty za cały okres,
na jaki została zawarta umowa.
2. Za zgodą stron umowa może być rozwiązana w każdym czasie. W takim przypadku armator zobowiązany jest do
zapłaty za miniony okres trwania umowy z miesiącem, w którym została ona rozwiązana włącznie.
3. Oddział może rozwiązać umowę z winy Armatora w przypadku rażącego naruszenia ustaleń niniejszej umowy.
W takim przypadku Armator zobowiązany jest do zapłaty za cały okres, na jaki została zawarta umowa.
§3
1. Armator nie może odstąpić przedmiotu niniejszej umowy osobie trzeciej bez zgody Oddziału.
2. Armator zobowiązany jest powiadomić Oddział o zmianie danych zawartych w niniejszej umowie.
3. Armator zobowiązany jest do naprawy szkód Oddziałowi oraz klientom Oddziału spowodowanych przez osoby,
którym powierzył jachty(t).
4. Armator zobowiązuje się do zapoznania Swoich klientów z regulaminem wskazanym w § 5, ust. 4 oraz pouczenia
o wnoszeniu opłat za usługi portowe zgodnie z cennikiem Oddziału.
§4
1. Oddział zobowiązany jest do powiadomienia Armatora o zaistniałych zdarzeniach dotyczących jachtów(u).
2. Oddział zobowiązany jest do zapewnienia właściwych warunków realizacji niniejszej umowy.
3. Oddział nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Armatora spowodowane przez jego klientów.
4. Oddział może usunąć z portu klientów Armatora, którzy naruszają postanowienia regulaminu wskazanego
w § 5, ust. 4.
§5
1. Ewentualne zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
3. Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
4. Podpisanie niniejszej umowy przez Armatora jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości
i przestrzegania postanowień regulaminu portu będącym załącznikiem nr 1 do Uchwały Zarządu Oddziału
nr 6/2012 oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
ODDZIAŁ

ARMATOR

e-mail armatora ___________________
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