UMOWA
na sprzedaż usługi parkingowej

zawarta w dniu …………………. roku w Pyrzowicach pomiędzy:
Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. z siedzibą w Katowicach, adres: Al. Korfantego 38, 40 –
161 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS
0000023650, wysokość kapitału zakładowego: 137 099 300,00 złotych (opłacony w całości), numer
NIP: 634-012-80-15, zwaną dalej GTL S.A., reprezentowaną przez:
1. Damiana Bijowskiego – Prokurenta
2. Pawła Wojdę – Prokurenta
oraz
…………………..z siedzibą w ………….., numer NIP …………………….., numer …………………………………
zwaną dalej Usługobiorcą, reprezentowaną przez:
1.
zwanymi łącznie w dalszej części niniejszej Umowy Stronami.

1.

2.

§1.
GTL S.A. oświadcza, że prowadzi na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego „KATOWICE”
w Pyrzowicach (dalej: MPL „KATOWICE”) działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług
parkingowych, które obejmują:
1) prowadzenie całodobowego parkingu niestrzeżonego dla samochodów osobowych i autobusów (parkingi nr 1 i 2);
2) prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego dla samochodów osobowych (parking
nr 3). Położenie poszczególnych parkingów przedstawia mapka lokalizacyjna, która stanowi
Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
Usługobiorca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług
turystycznych, w ramach której oferuje i sprzedaje imprezy turystyczne z wylotem z MPL
„KATOWICE”.
§2.

1.
2.

3.

GTL S.A. sprzedaje Usługobiorcy usługę parkingową w przypadku, gdy Usługobiorca sprzedaje
swoim kontrahentom imprezę turystyczną z wylotem z MPL „KATOWICE”.
Opłaty parkingowe Usługobiorca będzie pobierał zgodnie z Cennikiem, który stanowi Załącznik
nr 2 do niniejszej Umowy. Parking oznaczony numerem P3 objęty jest programem promocyjnym
„Fly Silesia”, natomiast parkingi: P1 i P2 wyłączone są z programu promocyjnego „Fly Silesia”.
GTL S.A. udostępni Usługobiorcy aplikację internetową umożliwiającą dokonywanie elektronicznej rezerwacji miejsc parkingowych na terenie MPL „KATOWICE”. Rezerwacja będzie doko-
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nywana na odpowiednim formularzu.
W razie zmiany Cennika GTL S.A. jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym
fakcie Usługobiorcy oraz do przekazania mu nowego Cennika. Nowy Cennik będzie dla
Usługobiorcy wiążący od momentu otrzymania go od GTL S.A., przy czym w odniesieniu
do rezerwacji już dokonanych i pobranych opłat stosowane są opłaty zgodne z Cennikiem
dotychczas obowiązującym.
§3.

Usługobiorca będzie podejmował działania mające na celu zwiększenie liczby rezerwacji miejsc
parkingowych na terenie MPL „KATOWICE” w przypadku sprzedaży przez Usługobiorcę imprezy
turystycznej z wylotem z MPL „KATOWICE”. Do obowiązków Usługobiorcy w tym zakresie będzie
należało:
a) informowanie GTL S.A. o sugestiach kontrahentów dotyczących jakości i ceny świadczonych
przez GTL S.A. usług parkingowych,
b) informowanie GTL S.A. o wszelkich reklamacjach dotyczących usług parkingowych składanych
przez kontrahentów,
c) informowanie GTL S.A. o wszelkich znanych mu działaniach podmiotów oferujących usługi
parkingowe w okolicy MPL „KATOWICE”.
d) informowanie klientów o programie „Latam z Katowice” i jego oferowanie również w przypadku
wyczerpania miejsc parkingowych przeznaczonych do rezerwacji.
c) informowania klientów o cennikach opłat za parkingi w MPL „Katowice”.
§4.
1.

2.

GTL S.A. w ramach Umowy jest zobowiązany do przekazywania Usługobiorcy wszelkich
dokumentów
i informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy, w tym materiałów
reklamowych i promocyjnych dotyczących miejsc parkingowych na terenie MPL „KATOWICE”.
Materiały reklamowe i promocyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 powyżej będą dostarczane
Usługobiorcy nie rzadziej niż raz na miesiąc.

§5.
W czasie obowiązywania niniejszej Umowy Usługobiorca nie może prowadzić jakiejkolwiek
działalności związanej z reklamą, promocją, rezerwacją lub pobieraniem opłat za miejsca parkingowe, tj. sprzedażą usługi parkingowej na rzecz innych podmiotów działających w okolicy MPL
„KATOWICE”.

1.

§6.
Usługobiorca nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz
osób trzecich. Wszelkie czynności w niej przewidziane będą wykonywane wyłącznie przez
pracowników Usługobiorcy, z wyjątkiem działań reklamowych i promocyjnych, które mogą być
powierzane podmiotom wyspecjalizowanym w świadczeniu usług w tym zakresie.
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Wszelkie informacje, dane oraz kody dostępu przekazane Usługobiorcy stanowią tajemnice
handlową, którą strony zobowiązują się zachować bezterminowo.
§7.
GTL S.A. będzie udzielać Usługobiorcy za miejsca parkingowe 10 % rabatu od ceny wskazanej w
Cenniku, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy.
Usługobiorca ponosi całkowite ryzyko związane z nieotrzymaniem przez niego od swojego
kontrahenta opłaty lub otrzymaniem jedynie części tej opłaty za rezerwację miejsc parkingowych
na terenie MPL „KATOWICE”. Anulowanie rezerwacji jest możliwe jedynie za zasadach
dotyczących rezygnacji z imprezy turystycznej uregulowanych w umowie turystycznej łączącej
Usługobiorcę z jego kontrahentem. W takim przypadku GTL S.A. przysługuje opłata
manipulacyjna za rezygnację w wysokości 50% opłaty parkingowej, która została pobrana przez
Usługobiorcę.
Sprzedaż usługi parkingowej na rzecz Usługobiorcy będzie następować w okresach miesięcznych,
Strony będą dokonywały rozliczeń raz w miesiącu. Usługodawca wystawi Usługobiorcy fakturę
VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Faktura VAT zostanie wystawiona na podstawie sporządzonego w oparciu o aplikację, o której
mowa w § 2 ust. 3 umowy, zestawienia pobranych opłat za miejsca parkingowe w danym
okresie rozliczeniowym. Faktura VAT będzie płatna w terminie 14 dni od daty jej wystawienia na
rachunek GTL S.A. wskazany w fakturze.
§8.
Wraz z dokonaniem przelewu jakiejkolwiek kwoty na rachunek GTL S.A., Usługobiorca jest
zobowiązany przekazać GTL S.A. pisemną informację, z jakiego tytułu jest ona przekazywana –
wskazać numer faktury VAT.
Usługobiorca ma prawo żądać od GTL S.A. udostępnienia mu informacji potrzebnych do
ustalenia, czy wysokość należności wskazanej na fakturze VAT została prawidłowo obliczona.
§9.
Niniejsza Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może być wypowiedziana przez każdą ze
Stron naprzód zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie
powinno być dokonane w formie pisemnej.
Każdej ze Stron przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania niniejszej Umowy bez
zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku niewykonywania obowiązków przez drugą
Stronę, jak też w razie zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, których Strony w chwili zawarcia
Umowy nie mogły przewidzieć. Oświadczenie Strony o rozwiązaniu umowy ze skutkiem
natychmiastowym wymaga formy pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
W terminie 30 dni po rozwiązaniu niniejszej Umowy Strony dokonają wzajemnych rozliczeń, co
obejmuje zapłatę GTL S.A. należnych mu kwot z tytułu zarezerwowanych przez Usługobiorcę
miejsc parkingowych.
W terminie określonym w ust. 3 powyżej Usługobiorca przekaże GTL S.A. wszelkie otrzymane od
niego materiały promocyjne i reklamowe.
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2.

§10.
Strony wskazują następujące adresy do doręczeń:
a) dla GTL S.A. : Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Odział w Pyrzowicach
Międzynarodowy Port Lotniczy „KATOWICE” w Pyrzowicach,
ul. Wolności 90
42 – 625 Ożarowice
b) dla Usługobiorcy adres wskazany w komparycji umowy.
W przypadku zmiany adresu do doręczeń Strona, której zmiana ta dotyczy, obowiązana jest
bezzwłocznie powiadomić o powyższym fakcie drugą Stronę w formie pisemnej. Brak
powiadomienia o zmianie adresu skutkuje przyjęciem, że korespondencja wysłana pod ostatni
aktualny adres została skutecznie doręczona.
§11.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy winny być dokonywane z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
§12.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§13.
Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania wszelkich
sporów wynikających z niniejszej Umowy. Wszelkie spory, których Stronom nie uda się rozwiązać
polubownie, będą rozstrzygane przez sąd miejsca siedziby GTL S.A.
§14.
Niniejsza Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla GTL S.A jeden egzemplarz dla Zleceniobiorcy.

______________________
GTL S.A.

______________________
USŁUGOBIORCA

4

