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Załącznik nr 3 

do Zapytania ofertowego z dnia 17.01.2022 r. 

PROJEKT - UMOWA USŁUGI PRZEWOZOZU OSÓB 

zawarta w dniu ……………………………….. pomiędzy: 

1. Stowarzyszeniem Wprowadzać w Świat z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, 38 – 700 

Ustrzyki Dolne, ul. Gombrowicza 37 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000173575, NIP: 689-12-09-212, REGON: 371161158, reprezentowanym przez 

Lidię Sochań – Prezes Stowarzyszenia 

- zwanym dalej ”ZLECENIODAWCĄ” 

a 

2. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

- zwanym dalej „PRZEWOŹNIKIEM”, 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Przewoźnik zobowiązuje się do wykonania usługi przewozów uczestników Warsztatów 

Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wprowadzać w Świat w Ustrzykach Dolnych na trasie 

pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej w Moczarach 41, 38-700 Ustrzyki Dolne, - 

Warsztatami Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wprowadzać w Świat w Ustrzykach 

Dolnych ul. Gombrowicza 37, 38-700 Ustrzyki Dolne - Domem Pomocy Społecznej 

w Moczarach 41, 38-700 Ustrzyki Dolne. 

§ 2 

1. Szczegółowy harmonogram przewozów i ich terminów określa załącznik nr 1 do umowy 

będący jej integralną częścią. 

2. Zleceniodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany harmonogramu przewozów, 

o którym powiadomi Przewoźnika. 

§ 3 

1. Przewozy dokonywane będą pojazdem typu Bus z miejscami siedzącymi. 

2. Przewoźnik zapewnia, że pojazd znajduje się w stanie technicznym gwarantującym 

prawidłowe wykonywanie przewozów i zapewniającym bezpieczeństwo osobom 

przewożonym. 

§ 4 

1. Przewoźnik ma obowiązek zapewnić nadzór nad osobami niepełnosprawnymi czasie 

przewozu. 

2. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Przewoźnika 

podczas wykonywania usługi. 

3. Przewoźnik zobowiązany jest posiadać przez cały czas obowiązywania Umowy odpowiednie 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności. Przewoźnik 
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ponosi wszelkie koszty związane ze środkami transportu, których używa do wykonania 

niniejszej Umowy, w szczególności koszty ubezpieczenia komunikacyjnego OC i NNW. 

4. Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie wszystkich wymaganych prawem 

licencji, zezwoleń i innych dokumentów, oraz za stan techniczny Środków Transportu, które 

stawia do dyspozycji Zleceniodawcy. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości 

w powyższym zakresie, wszelkie konsekwencje, w tym finansowe, obciążają tylko i wyłącznie 

Przewoźnika.  

5. Przewoźnik ma prawo wykonywać usługi na rzecz innych podmiotów pod warunkiem 

wypełnienia zobowiązań przewozowych dla Zleceniodawcy.  

§ 5 

1. Za wykonywane usługi Przewoźnikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 

...................... złotych (.........................................) za jeden dzień wykonania usługi przewozu. 

2. Rozliczenie usługi będzie następowało po dostarczeniu faktury Vat/rachunku przez 

Przewoźnika za wykonaną usługę w danym miesiącu w terminie do 5-go dnia następnego 

miesiąca, przedstawiającą ilość przewozów z danym miesiącu rozliczeniowym. 

Faktura/rachunek płatna będzie w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia na rachunek 

bankowy Przewoźnika ulokowany w ............................................... 

§ 6 

1. W przypadku awarii pojazdu Przewoźnik jest zobowiązany do zagwarantowania przewozu 

zastępczego. 

2. Przewoźnik zobowiązany jest podstawić pojazd zastępczy niezwłocznie, nie później niż 

w ciągu 1 godziny. 

3. Wszelkie koszty związane z podstawieniem pojazdu zastępczego obciążają Przewoźnika. 

§ 7 

1. Niniejsza umowa została zawarta na czas określony od 1 lutego 2022 roku do 31 stycznia 

2023 roku. 

2. Każda ze stron może dokonać wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 1-miesiaca 

terminu wypowiedzenia. 

§ 8 

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9 

W zakresie nieuregulowanym w umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 10 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w sposób polubowny. 

W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego 

rozpatrzenia będzie sąd siedziby Zleceniodawcy. 

§ 11 

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron. 

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

(Zleceniodawca)       (Przewoźnik) 

 


