Umowa o zarządzanie transportem
zawarta w [miejscowość] w dniu [data] umowy r. pomiędzy
//dane usługodawcy (użyczającego certyfikat)
zwanym dalej Usługodawcą,
a
//dane usługobiorcy
zwanym dalej Usługobiorcą
zwanymi dalej łącznie Stronami.
1.

Celem niniejszej umowy jest określenie wzajemnych praw i obowiązków w zakresie określonym w dalszej
części Umowy

2.

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy treści niniejszej Umowy.

3.

Na podstawie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym Rzeczy Nr ……..
Usługobiorca będzie mógł ubiegać się o ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU
PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO.

4.

Usługodawca podejmuje się świadczyć w sposób ciągły, usługi w zakresie zarządzania transportem na
podstawie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w Międzynarodowym Transporcie Drogowym
Rzeczy Nr ………

5.

Do obowiązków Usługodawcy należy zarządzanie transportem drogowym w przedsiębiorstwie
Usługobiorcy, w szczególności:
a)
b)
c)
d)
e)

utrzymanie i konserwacja pojazdów samochodowych,
sprawdzanie umów i dokumentów przewozowych,
prowadzenie podstawowej księgowości,
przydział ładunków i usług kierowcom i pojazdom,
sprawdzanie procedur związanych z bezpieczeństwem.

6.

Usługodawca oświadcza, że spełnia wszystkie wymagania Rozporządzenia 1071/2009.

7.

Usługobiorca zobowiązuje się do zapewnienia Usługodawcy warunków pracy koniecznych do
należytego wykonywania pracy, w szczególności do niezwłocznego informowania Usługodawcy o
zmianie liczby pojazdów w przedsiębiorstwie Usługobiorcy a także - na każde wezwanie Usługodawcy do niezwłocznego udostępniania Usługodawcy wskazanej przez niego dokumentacji związanej z
wykonywaniem zadań w zakresie zarządzania transportem drogowym w przedsiębiorstwie Usługobiorcy

8.

Usługobiorca zobowiązuje się do poniesienia ciężaru ewentualnych mandatów karnych nałożonych na
Usługodawcę w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych i finansowania ich spłaty w
całości. Jednocześnie Usługobiorca oświadcza, że nie będzie dochodził od Usługodawcy zwrotu
poniesionych w tym zakresie kosztów i zrzeka się w tym zakresie jakichkolwiek roszczeń.

9.

Umowa zawarta została na czas nieokreślony od dnia [data]

10. Usługodawca pełni obowiązki poczynając od dnia uzyskania przez Usługobiorcę Zezwolenie na
podstawie Certyfikatu określonego w punkcie 3 niniejszej umowy.

11. Usługobiorca zobowiązuje się do powiadomienia Usługodawcy o uzyskaniu Zezwolenia na
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i przesłanie Usługodawcy ksera dokument
12. Z tytułu świadczenia usług, Usługodawcy przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 250,00
(słownie: dwieście pięćdziesiąt) PLN netto za pierwszy oraz 50 (słownie: pięćdziesiąt) PLN netto za
drugi i każdy następny samochód wykorzystywany przez Usługobiorcę w jego działalności
transportowej.
13. Miesięczny okres rozliczeniowy rozpoczyna się …. dnia każdego miesiąca.
14. Wynagrodzenie za dany miesięczny okres rozliczeniowy płatne będzie z góry na podstawie faktury VAT
z 7-dniowym terminem płatności wystawionej przez Usługodawcę w ….. dniu każdego miesiąca.
Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany na fakturze VAT.
15. Do faktury VAT, o której mowa w pkt. 14 doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z
obowiązującymi przepisami.
16. Przez okres trwania Umowy Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji o
firmie Usługobiorcy.
17. Dopuszcza się możliwość wcześniejszego rozwiązania Umowy przez każdą ze stron z zachowaniem 1miesięcznego okresu wypowiedzenia. Złożone wypowiedzenie wywołuje skutek na ostatni dzień
miesięcznego okresu rozliczeniowego (….. dzień każdego miesiąca).
18. Wypowiedzenie Umowy wymaga wyłącznie formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
19. W przypadku rozwiązania umowy Usługodawca zobowiązany jest powiadomić odpowiednie organy
państwowe o zakończeniu współpracy z Usługobiorcą.
20. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
21. Wszelkie zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej dla swojej ważności
22. Niniejsza Umowa zawarta została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron
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