UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZEPROWADZKI
Zawarta w dniu

w Gdańsku, pomiędzy:

Firmą Achilles Usługi Transportowe Tomasz Wądołowski ul. Walecznych 7A 80-513 Gdańsk, NIP 583-132-37-19,
reprezentowaną przez
Tomasz Wądołowski nr dowodu osobistego AYW624655

zwaną w dalszej części umowy Zleceniobiorcą,

a…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zwanym/ą w dalszej części umowy Zleceniodawcą.

Przedmiot Umowy

1.

Umowa dotyczy wykonania usługi przeprowadzki:

z miejsca nadania:

do miejsca odbioru:
zwanej w dalszej części „usługą”.

2.

Usługa obejmuje swoim zakresem transport mebli należących do zleceniodawcy, zwanych w dalszej części
umowy „mieniem”.

3.

Usługa obejmuje następujące czynności: Pakowanie, załadunek i zabezpieczenie mienia na ciężarówce,
transport do miejsca odbioru, rozładunek i ustawienie mienia w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę.

4.

Strony ustaliły datę rozpoczęcia realizacji zlecenia na dzień

……………………………………………… r.

Zobowiązania Zleceniobiorcy

5.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji usługi, będącej przedmiotem umowy, zgodnie
z postanowieniami pkt. 1, 2 i 3 umowy.

6.

Obsługę transportową Zleceniobiorca zobowiązuje się prowadzić własnymi środkami transportu
z wykorzystaniem swoich pracowników etatowych lub środkami transportu swojego podwykonawcy, czy
też podwykonawców, na podstawie odrębnych umów, przy czym za działania podwykonawców odpowiada
jak za działania własne.
Zobowiązania Zleceniodawcy

7.

Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy za wykonanie usługi przeprowadzki kwotę …………………………….

8.

Zapłata za wykonanie usługi nastąpi w dwóch transzach:

9.

Zaliczka przelewem na konto w wysokości przed rozpoczęciem usługi ………………………………
Reszta gotówką na miejscu docelowym po rozładunku mienia

…………………………….

zł.

zł.
zł.

10.

Zleceniodawca zobowiązuje się do udzielenia wszystkich informacji dotyczących miejsca załadunku
i rozładunku oraz udostępnienia wszelkich pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych niezbędnych do
prawidłowej realizacji usługi.

Ubezpieczenie

11.

Zleceniobiorca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w Towarzystwie
Ubezpieczeniowym ERGO - HESTIA S.A. na kwotę 500000 zł.

12.

Zleceniobiorca bierze na siebie odpowiedzialność za przewożone mienie na czas realizacji usługi zgodnie z
zakresem przewidzianym w warunkach umów ubezpieczeniowych.

Postanowienia końcowe

13.

Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

14.

Ewentualne szkody Zleceniodawca powinien zgłosić Zleceniobiorcy bezpośrednio po zakończeniu usługi,
Później zgłaszane reklamacji reklamacje nie będą uwzględniane.

15.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

16.

Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przed Sądem właściwym według siedziby
dla Zleceniobiorcy.

17.

Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

21.Zleceniodawca oświadcza, że w powierzonym mieniu nie ma alkoholu , tytoniu, narkotyków,
oraz rzeczy pochodzących z kradzieży.

……………………………………
……………………………………
ZLECENIODAWCA
ZLECENIOBIORCA

