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UMOWA PRZEWOZU OSÓB 

 

Zawarta w dniu ...............................................w ....................................................................................... 

pomiędzy  CELIDOX Ośrodek Szkolenia Kierowców PRAWKO 

zwanym dalej Zleceniobiorcą reprezentowanym przez: 

................................................................................................................................................................... 

a 

................................................................................................................................................................... 
(nazwa firmy lub imię i nazwisko) 

................................................................................................................................................................... 
(adres) 

................................................................................................................................................................... 
(NIP, Regon lub PESEL) 

zwanym dalej Zleceniodawcą 

§ 1 

Umowa dotyczy przewozu .............................. osób na trasie .................................................................. 
(ilość) 

................................................................................................................................................................... 

w terminie ........................................... do ........................................... . 

Przewidywana ilość do km ..................................... liczonych po ............................... za 1 km w kraju. 

Do ceny za w/w kilometry po kraju dolicza się podatek 8%. 

Wartość usługi (cena netto/brutto) wynosi do ........................................... zł, 

słownie: ................................................................................................................................................ 

§ 2 

Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada wszelkie uprawnienia do wykonywania odpłatnego transportu 

drogowego, stosowanie 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 

Strony uzgadniają, że Zleceniodawca przekaże zaliczkę w wysokości ..................................................... 

płatną gotówką / przelewem na rachunek bankowy BZWBK 16 1090 1463 0000 0001 2355 3978* 

w terminie ................................... Pozostałą część kwoty w wysokości ……………………….  

Zleceniodawca przekaże gotówką /przelewem na rachunek bankowy* w terminie …………………. 

§ 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 techniczne. 

§ 5 

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. 
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§ 6 

Umowa zawarta jest na czas przejazdu tam i z powrotem. 

§ 7 

Ustala się miejsce podstawienia transportu na dzień ........................................ o godz. ......................... 

w ................................................................................................................................................................ 

§ 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: 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Przewozów Pasażerskich umieszczony na 
stronie www.bussline.pl/regulamin 
 
 
 

Zleceniodawca          Zleceniobiorca 

….………………………        ….……………………… 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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