UMOWA PRZEWOZU OSÓB
Zawarta w dniu ………………………. w …………….........................................,
pomiędzy: …………………………………...........................................................,
zamieszkałym: ……………………………………………………….…………...,
identyfikująca się dowodem osobistym: ..……………………………………..…,
zwanym dalej Zleceniodawcą,
a
firmą przewozową OSA-TRANS.PL Wojciech Ossowski, NIP: 645-213-95-44
243300828, zwanym dalej Zleceniobiorcą.

REGON:

§1
Umowa dotyczy zapewnienia środka transportu w dniu/dniach
……………………………………………..
Trasa przewozu obejmuje:
-……………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………..…………………………………………………….
-………….………………………………………………………………………………………
………………………...…………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………………
…………...…………………………………………………………………………………….
Wartość usługi strony ustalają na ………………………. zł brutto.
Słownie: ……………………………………………………………………………………………….
Zleceniodawca zobowiązuje się do wpłacenia zaliczki w wysokości …………….....…zł brutto
Zleceniodawca zobowiązuję się uiścić pozostałą kwotę w dniu wykonania usługi lub w terminie
………...…… dni od otrzymania faktury VAT.

§2

Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada wszelkie uprawnienia do wykonywania odpłatnego
transportu drogowego, stosownie do treści ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.), a ponadto posiada aktualną i ważną
polisę ubezpieczenia OC i NW w zakresie ryzyka wynikającego z prowadzonej działalności.
§3
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 techniczne.
§4
W przypadku awarii środka transportu na trasie lub niedopuszczenia go przez policję lub
inne organy do tego uprawnione do jazdy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do usunięcia awarii w
trybie natychmiastowym, a w przypadku braku takiej możliwości zobowiązuje się do zapewnienia
innego środka transportu o tożsamym standardzie na koszt własny.
§5
Zleceniodawca zobowiązuję się do opuszczenia pojazdu w stanie nie pogorszonym jak w
chwili zajęcia miejsc przez uczestników przejazdu, a także do zachowania czystości w pojeździe
podczas jego użytkowania. Za szkody powstałe z winy przewożonych osób odpowiada
Zleceniodawca.
§6
W razie odstąpienia od przyrzeczonej umowy przewozu osób z przyczyn leżących po stronie
Zleceniodawcy, Zleceniobiorca może bez wyznaczenia dodatkowego terminu od umowy odstąpić i
otrzymaną zaliczkę zatrzymać.
§7
W przypadku odstąpienia od przyrzeczonej umowy przewozu osób z przyczyn leżących po
stronie Zleceniobiorcy, Zleceniodawca może bez wyznaczenia dodatkowego terminu od umowy
odstąpić i zażądać od Zleceniobiorcy sumy dwukrotnie wyższej niż wręczona zaliczka.

§8

Ewentualne spory strony zobowiązują się rozstrzygać w sposób polubowny, a w przypadku
nie dojścia do porozumienia, rozstrzygnie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.
§9
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo
przewozowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz.601 z późn.zm.).
§ 10
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.

Inne ustalenia:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

