
UMOWA PRZEWOZU OSÓB 
 

Zawarta w dniu ……..r. we Wrocławiu pomiędzy studentami Akademii Wychowania 

Fizycznego we Wrocławiu - I rok II stopnia TiR specjalność Turystyka Wypoczynkowa 

 

zwanym dalej Zleceniodawcą reprezentowanym przez: …………………., zam. ul. 

…………………………………… 
 

a 
 

……………….. 

 

zwanym dalej Przewoźnikiem. 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest odpłatny przewóz autokarowy …….. osób wg Załącznika nr 1 

na trasie:  …………………, w terminie: ……….2013 do …….2013 

2. Szczegółowa trasa przejazdu oraz planowany czasokres realizacji przejazdu (w tym 

program zwiedzania) stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Przewóz będzie wykonany przez Przewoźnika autokarem należącym do niego lub 

będącego w jego dyspozycji. Standard autokaru oznaczono w § 8. 

4. Zapłata za przewóz, zwana dalej wynagrodzeniem, nastąpi wg zasad wskazanych w § 2 i 

§ 4 

§ 2 

Wynagrodzenie dla Przewoźnika ustalono w następujący sposób: 

1. Wynagrodzenie za przewóz na trasie wymienionej w § 1 wynosi …………………zł 

brutto (słownie: …………………zł brutto ). Założono limit ………… km liczonych po 

………….. brutto zł za 1 km na wskazanej w § 1 trasie (słownie: ……………..groszy 

brutto za 1 kilometr). Każdy kolejny kilometr płatny dodatkowo w kwocie ……….. brutto 

zł za 1 km. 

2. Za miejsce naliczania kilometrów uznajemy miejsce rozpoczęcia wyjazdu dnia …………, 

tj. przy parkingu Aquapark Wrocławski Park Wodny S.A. ul. Borowska 99, 50-558 

Wrocław do miejsca zakończenia przejazdu - jak wyżej w dniu ……………. 

3. Ostateczne rozliczenie, wg zasad wskazanych w ust 1, odbędzie się wg rzeczywistego 

stanu przejechanych kilometrów w oparciu o rejestry tachografu. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje następujące elementy: kilometry na 

trasie, paliwo, podatki, obsługę 2 kierowców, opłaty drogowe krajowe i zagraniczne. 

5. Zleceniodawca zobowiązuje się do bieżącego pokrywania następujących kosztów: 

parkingi, wyżywienie i noclegi 2 kierowców w miejscach i standardzie wskazanym w 

Załączniku nr 2. 

§ 3 

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. 

§ 4 

Wynagrodzenie przelewem na konto lub gotówką w siedzibie Przewoźnika zostanie 

zapłacone Przewoźnika wg następujących zasad: 

1. Zleceniodawca przekaże zaliczkę w wysokości ................................................zł brutto 

(słownie ………….. ) płatną przelewem na rachunek bankowy Przewoźnika 

............................................................ w terminie .................. dni od zawarcia umowy 

(przed wykonaniem przewozu). 



2. Całkowita zapłata za usługę, o której mowa w § 1 nastąpi w terminie 14 dni po realizacji 

usługi na podstawie otrzymanej faktury VAT. 

§ 5 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia paliwa w ilości niezbędnej na przejazd 

zaplanowaną trasą, zapewnia obsługę 2 kierowców, zapewnie opłaty drogowe krajowe i 

zagraniczne, zapewnia niezbędną dokumentację dla środka transportu oraz ponosi 

odpowiedzialność za jego właściwe przygotowanie techniczne. 

§ 6 

2. W przypadku awarii środka transportu na trasie lub niedopuszczenia go przez policję lub 

inne organy do tego uprawnione do jazdy, Przewoźnik zobowiązuje się do usunięcia 

awarii w trybie natychmiastowym, a w przypadku braku takiej możliwości zobowiązuje 

się do zapewnienia możliwie do jak najszybszego innego środka transportu o tożsamym 

standardzie z uwzględnieniem standardów wskazanych w § 8 ust 2 na koszt własny. 

§ 7 

Umowa zawarta jest na czas przejazdu tam i z powrotem w okresie wskazanym w § 1 pkt 1. 

§ 8 

1. Ustala się miejsce podstawienia transportu na dzień ………….o godz. ………. - parking 

przy Aquapark Wrocławski Park Wodny S.A.  ul. Borowska 99, 50-558 Wrocław 

2. Rodzaj i standard autokaru: klimatyzacja, toaleta, barek, dvd, mikrofon, autobus minimum 

……….. osobowy, marki: …………………………... 

§ 9 

Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 10 

Ewentualne spory strony zobowiązują się rozstrzygać w sposób polubowny, a w przypadku 

nie dojścia do porozumienia, rozstrzygnie Sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zleceniodawcy. 

§ 11 

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.). 

§ 12 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

Zleceniodawca        Przewoźnik 

 

 

Załącznika nr 1 - Lista uczestników wyjazdu 

Załącznik nr 2 - Szczegółowa trasa przejazdu oraz planowany czasokres realizacji przejazdu 

 


