
 
Umowa o współpracy 

 
zawarta w dniu …………….. 

 
pomiędzy: 
 
Gminą Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk , NIP 583-00-11-969,  
w imieniu której i na jej rzecz działa: 
Gdański Ogród Zoologiczny, ul. Karwieńska 3, 80-328 Gdańsk, reprezentowany przez: 
Michała Targowskiego – Dyrektora,  
zwanym dalej „GOZ” 

a 

…………………………………………………………………………………………………., 
zwanym w treści umowy „Taxi”  
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………… 
 
zwanych  dalej Stronami. 

§ 1 
Przedmiot umowy  

 
1. Celem niniejszej umowy jest ustalenie zasad współpracy między Stronami.  
2. Współpraca ta ma polegać na: 

- reklamowaniu oferty GOZ przez Taxi na nadwoziu i wewnątrz samochodów oraz na     
   stronie internetowej i w mediach społecznościowych, 
w zamian za: 
- reklamowanie oferty Taxi przez GOZ na terenie GOZ, na stronie internetowej   
   Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i w mediach społecznościowych, 

 
 

§ 2 
 

Obowiązki  Taxi 
  

1. Taxi w okresie obowiązywania umowy zobowiązuje się do: 
a) zapewnienia taboru samochodowego w dobrym stanie technicznym, wizualnym i 

estetycznym, 
b) umieszczenia reklamy GOZ zgodnie z projektem zatwierdzonym i dostarczonym przez 

GOZ, na wszystkich samochodach obsługujących gości Gdańskiego Ogrodu 
Zoologicznego. Reklama o wymiarach nie mniejszych niż 35 cm x 30 cm będzie 
umieszczona na obu bokach samochodów z uwzględnieniem założenia braku łączenia 
reklamy GOZ z innymi reklamami konkurencyjnych obiektów. Koszty wykonania i 
umieszczenia reklamy na samochodach pokrywa Taxi. W przypadku obsłużenia gościa 
GOZ samochodem nie spełniającym warunków § 3 ust. 1 a) i b), pasażer zostanie 



zwolniony z zapłaty za zamówiony kurs i o takiej możliwości, gość zostanie 
poinformowany przez personel GOZ, 

c) dostarczenia i dystrybuowania, wydrukowanych na własny koszt dwustronnych 
wizytówek – na jednej jej stronie umieszczona będzie informacja o usługach 
świadczonych przez Taxi, na drugiej stronie umieszczona będzie informacja o ofercie 
Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. Wizytówki opracowane będą zgodnie z projektem 
zatwierdzonym przez GOZ, 

d) umieszczenia w widocznym miejscu w samochodach materiałów reklamowych GOZ. 
Materiały te dostarczane będą Taxi przez GOZ po wcześniejszym przekazaniu, ze strony 
Taxi, informacji o zapotrzebowaniu na nie, 

e) umieszczenia, w przeciągu miesiąca od daty podpisania niniejszej umowy, na stronie 
internetowej Taxi logotypu GOZ i linku do strony www.zoo.gda.pl , 

f) pobierania należności za wykonane usługi według cen ustalonych przez Strony, 
g) udzielania każdorazowo ………… rabatu na usługi transportu wszystkim gościom i 

pracownikom GOZ, rabat będzie udzielany od stawek taryfowych stanowiących 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy, z wyjątkiem kursów wyszczególnionych w 
załączniku nr 2, 

h) stosowania stałych cen na przejazdy do miejsc wyszczególnionych w załączniku nr 2, 
i) realizacji usług transportowych dla gości i pracowników GOZ bez zbędnej zwłoki 

związane z czasem oczekiwania na podstawienie samochodu (poza niezbędnym czasem 
związanym z dojazdem do GOZ z terenu miasta Gdańska, 

j) wystawianie na życzenie pasażerów rachunków za przejazdy, ściśle w oparciu o 
wskazania taksometru, z zastrzeżeniem przy tym warunków rabatowania ustalonych 
przez Strony, 

k) utrzymywania samochodów w nienagannym stanie technicznym, higienicznym oraz 
estetyczno-wizualnym, 

l) dbałość o schludny, estetyczny i higieniczny wygląd osobisty oraz kulturalne 
zachowanie kierowców w stosunku do pasażerów i innych osób, z którymi kierowcy 
będzie miał styczność w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, 

m) wykonywania usług przewozu osób zgodnie z ustawą Kodeks Prawo o Ruchu 
Drogowym, ustawą o transporcie drogowym oraz zgodnie z dobrymi obyczajami, 
kulturą i zasadami współżycia społecznego, 

n) umożliwianie przedstawicielom GOZ dokonywania kontroli jakości usług świadczonych 
przez Taxi oraz stanu technicznego samochodu. 

 
2. Wszelkie zmiany stawek taryfowych, zawartych w załączniku nr 1 i 2 wymagają zgody 
GOZ oraz pisemnej formy aneksu do niniejszej umowy. 

 
 

§ 3 
Obowiązki  GOZ 

  
1. GOZ w okresie obowiązywania umowy zobowiązuje się do: 

a) umożliwienia zapoznania się przez pasażerów z ofertą usług transportu osobowego 
taksówkami Taxi na terenie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, 



b) udostępnienia na rzecz Taxi terenu przeznaczonego do zainstalowania reklamy 
zachęcającej do korzystania z usług Taxi przez gości ZOO w formie tablicy/banera, 
umieszczonej w pobliżu wyjścia z Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, 

c) zamieszczenia materiałów reklamowych Taxi na stronie internetowej Gdańskiego 
Ogrodu Zoologicznego i w jego mediach społecznościowych, 

d) umieszczenia na terenie ogólnodostępnym Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego ulotek 
informacyjnych Taxi, 

e) informowania gości i pracowników Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego o możliwości 
korzystania z usług Taxi. 

 
 

§ 4 
Rozliczenie finansowe 

 
1. Strony oświadczają, iż łączna wartość świadczonych usług przez każdą ze Stron wynosi 
     ……………. zł  netto (słownie: ……………………… złotych netto). 
2.  Strony oświadczają, że ich wzajemne świadczenia są ekwiwalentne. 
3. Rozliczenie między Stronami nastąpi przez wymianę równoważnych faktur VAT,                

z klauzulą „Barter” lub „Kompensata”, w terminie …………………………  
4. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT i upoważniają się wzajemnie                     

do wystawienia faktur bez podpisu odbiorcy lub jego przedstawiciela. 
5.  Strony zgodnie oświadczają, że po zrealizowaniu zapisów w § 4 niniejszej umowy na  

stronach  nie będą ciążyć żadne, dodatkowe zobowiązania, w tym pieniężne. 
 

§ 5 
Współdziałanie Stron 

 
1.  Strony zgodnie postanawiają, że osobami koordynującymi sprawy techniczne                               

 i logistyczne, a także inne czynności związane z wykonywaniem niniejszej umowy są: 
 a)  w imieniu GOZ –  ………………………………………………………………… 

      b) w imieniu Taxi – …………………………………………………….. ………….. 
2.  Strony będą się informować o zmianie przedstawicieli w terminie 7 dni, zmiana taka nie  
      jest zmianą umowy. 
 

 
§ 6 

Poufność 
 

1. W czasie obowiązywania umowy, jak również po jej wykonaniu lub rozwiązaniu, Strony 
zobowiązują się zachować poufność i nie ujawniać bez uprzedniej pisemnej zgody 
drugiej z nich treści umowy oraz wszelkich informacji i dokumentów dotyczących 
uzyskanych przy realizacji umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane 
obowiązującymi przepisami prawa. 



2.  Informacje wskazane w ust. 1 będą traktowane przez Strony jako w pełni poufne                
 i stanowiące ich tajemnicę w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu   
 nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). 

 
 

§ 7 
Czas trwania umowy 

 
Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej podpisania do dnia  …………….  

 
§ 8 

Zmiany umowy 
 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

 § 9 
 Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie znajdują zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby GOZ.  
3. Adres do korespondencji GOZ: Gdański Ogród Zoologiczny, ul. Karwieńska 3,                      

80-328 Gdańsk. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej                   

ze Stron. 
 
  
 
   TAXI        GOZ 
 
 
………………………………………….                     ………………………………………… 
                                             
 


