
 

UMOWA USŁUGI TRANSPORTOWEJ 

PRZEWÓZ OSÓB 
  

zawarta w dniu …………………..……………..w Radlinie pomiędzy 
 

Bogusław Mokrzycki Firmą Usługowo-Handlową  z siedzibą w Radlinie (kod pocztowy: 44-310), 
przy ul. Rybnickiej 78a, NIP 639-113-28-54, Regon 276220584, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej    
pod numerem Z/7516/1998 zwaną w dalszej części umowy Zleceniobiorcą, reprezentowaną                                   
przez Bogusława Mokrzyckiego – właściciela,  
 
a ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
z siedzibą …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
nie posiadającą/posiadającą numer identyfikacji podatkowej …………………………….................................................... 
 
zwaną w dalszej części umowy ZLECENIODAWCĄ,  reprezentowaną przez: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ZLECENIOBIORCA i ZLECENIODAWCA mogą  być w dalszej części umowy łącznie zwani STRONAMI                   
lub odpowiednio STRONĄ.  
 

§ 1 
1. Umowa dotyczy wykonania usługi przewozu osób na trasie:  

  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
w terminie: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ZLECENIOBIORCA zobowiązany jest podstawić ustalony środek transportu to jest:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
w dniu 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
o godz. ………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
w miejscu …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

& 2 
1. Wartość usługi strony ustalają na ryczałtową kwotę …………………………………….. brutto (z VAT),  
 
lub stawkę za kilometr w wysokości ………………………………………………………… brutto (z VAT) 
 
słownie: ……………………………………………………………………………………..……………………………………...... 
 
W kwestii ceny do w/w stawki ustalono dodatkowe postanowienia takie jak ………………………………………………… 
 

 

Firma Usługowo Handlowa Bogusław Mokrzycki 
44-310 Radlin, ul. Rybnicka 78a  

NIP 639 113 28 54  Regon 276220584 
tel./fax 32/42 62 085, 602 815 738 

 



……………………………………………………………………………………………………………………............................. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
2. ZLECENIODAWCA zobowiązuje się do wpłacenia zaliczki na poczet wykonania niniejszej umowy  
 
w wysokości …………………………………………………………………………………………………………………………  
 
w terminie do dnia ………………………………………………………………………………………………………………… 
Wpłat dokonywać można gotówką w kasie  biura obsługi klienta ZLECENIOBIORCY lub przelewem   na konto 
ZLECENIOBIORCY prowadzone w : 
 

Alior Bank S.A.  49 2490 0005 0000 4530 2659 0877 
 
ZLECENIOBIORCA zobowiązuję się rozliczyć koszty wykonania usługi i wystawić stosowny dokument dla 
ZLECENIODAWCY w terminie do 3 dni po wykonaniu usługi, a następnie dostarczyć w sposób ustalony przez 
STRONY. ZLECENIODAWCA zobowiązuje się zapłacić należność objętą tą fakturą     w  terminie do 7 dni licząc        
od dnia jej wystawienia i doręczenia.  
 

§ 3 
ZLECENIOBIORCA oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do wykonywania odpłatnego 
transportu drogowego (przewozu osób), stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 września 2001r. o transporcie 
drogowym (tj. Dz.U.  2019 r. poz. 919 z późn.zm.), a ponadto posiada aktualną i ważną polisę ubezpieczenia OC i NW 
w zakresie ryzyka wynikającego  z prowadzonej działalności gospodarczej i wykonywanej umowy.  
 

§ 4 
ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się do zapewnienia paliwa w ilości niezbędnej na przejazd zaplanowaną trasą, 
zapewnia niezbędną dokumentację dla środka transportu oraz ponosi odpowiedzialność za jego właściwe 
przygotowanie i stan techniczny, a także należytą czystość. 
 

§ 5 
W przypadku awarii środka transportu na trasie lub niedopuszczenia tego środka transportu do dalszej eksploatacji 
przez policję lub inne organy do tego uprawnione, ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się do usunięcia awarii w trybie 
natychmiastowym, a w przypadku braku takiej możliwości technicznej zobowiązuje się do zapewnienia innego 
(zastępczego) środka transportu o tożsamym standardzie na koszt własny. 
 

§ 6 
ZLECENIODAWCA zobowiązuje się do użytkowania pojazdu w sposób standardowy, zgodny z jego przeznaczeniem, 
doprowadzenia  do opuszczenia pojazdu przez wszystkich uczestników przejazdu w stanie nie pogorszonym 
względem chwili zajęcia miejsc przez uczestników przejazdu, a także do zachowania czystości w pojeździe podczas 
jego użytkowania. Za szkody wyrządzone w pojedzie ZLECENIOBIORCY lub powstałe z przyczyn leżących po stronie 
osób przewożonych na zlecenie ZLECENIODAWCY odpowiada ZLECENIODAWCA. 
 

§ 7 
Ewentualne spory STRONY zobowiązują się rozstrzygać w sposób polubowny, a w przypadku nie dojścia przez 
STRONY do porozumienia w terminie 30 dni od dnia zaistnienia sporu, każda ze STRON może oddać spór pod 
rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego  właściwości miejscowej dla siedziby ZLECENIOBIORCY.  

   
§ 8 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy o transporcie 
drogowym, ustawy z dnia 15 listopada 1984r. – prawo przewozowe (tj. Dz.U.2020, poz.8) oraz przepisy kodeksu 
cywilnego.  

§ 9 
1. Wszelkie zmiany niniejszej  umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. 
2. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  
ze STRON. 
 
 

ZLECENIODAWCA                  ZLECENIOBIORCA 


