
 

UMOWA  
o świadczenie usługi przewozowej 

 
Zawarta w dniu ……………………….. pomiędzy: 
Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  
w Wolbromiu, ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom reprezentowanym przez: 

1. Urszulę Marcinkowską- Przewodniczącą Zarządu Koła PSONI w Wolbromiu 
2. Ewę Rosiek- Sekretarza Zarządu Koła PSONI w Wolbromiu 
3. Iwone Musiałowskią -Główną Księgową Koła PSONI w Wolbromiu -  

zwanym w dalszej części Zleceniodawcą 
a 
……………………………… 
zwaną w dalszej części Zleceniobiorcą. 
 

 
§ 1 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania świadczenie usługi przywozu i 
odwozu łącznie 24 osób niepełnosprawnych - uczestników projektu „Otwarte drzwi” w  Centrum 
Wsparcia i Terapii Osób niepełnosprawnych i ich Rodzin w Kluczach , Osada 15 busami 
dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki w czasie 
przywozu na zajęcia na godz. 14:00 – 15.00 do budynku przy ul. Osada 15 w Kluczach oraz odwozu 
osób niepełnosprawnych po zakończonych zajęciach czyli od godz. 19-20.00-tej przez 6 dni w 
tygodniu (od poniedziałku do soboty) do miejsca zamieszkania,  od 01.03.2021 do 31.08.2022r.  

2. Przewozy będą się odbywać zgodnie z poniższym harmonogramem:  

PONIEDZIAŁEK:  
PRZYWÓZ (od 01.03.2021 r.) 
Wolbrom – Olkusz – Klucze (7 osób) 34 km 

 
ODWÓZ (od 01.03.2021 r.) 
Klucze-Bukowno-Olkusz  (7 osób) 27 km 

 
WTOREK: 

PRZYWÓZ (od 01.03.2021 r.):: 
Wolbrom-Olkusz-Ryczówek-Klucze  (7 osób) 45 km 

 
ODWÓZ (od 01.03.2021 r.): 

- TRASA I: Klucze – Ryczówek - Wolbrom (5 osób) 28 km 
- TRASA II: Klucze – Olkusz - Bukowno (2 osoby) 24 km 

 
 

ŚRODA: 
PRZYWÓZ (od 01.03.2021 r.)  
Wolbrom – Olkusz – Klucze (7 osób) 34 km 

 
ODWÓZ (od 01.03.2021 r.) 
Klucze-Bukowno-Olkusz  (7 osób) 27 km 

 
 

CZWARTEK:  
PRZYWÓZ (od 01.03.2021 r.): 
Wolbrom – Olkusz - Bukowno – Klucze  (8 osób) ok. 47 km  



 

 
ODWÓZ (od 01.03.2021 r.): 

- TRASA I: Klucze-Laski-Krzykawa-Bolesław-Bukowno (6 osób) 30 km 
- TRASA II: Klucze-Olkusz (2 osoby) 11km 

 
PIĄTEK: 

PRZYWÓZ (od 01.03.2021 r.):: 
Wolbrom-Olkusz-Ryczówek-Klucze  (7 osób) 45 km 

 
ODWÓZ (od 01.03.2021 r.): 
- TRASA I: Klucze – Ryczówek - Wolbrom (5 osób) 28 km 
- TRASA II: Klucze – Olkusz - Bukowno (2 osoby) 24 km 

 
      SOBOTA 

PRZYWÓZ (od 01.03.2021 r.): 
Wolbrom – Olkusz - Bukowno – Klucze  (8 osób) ok. 47 km  

 
ODWÓZ (od 01.03.2021 r.): 
- TRASA I: Klucze-Laski-Krzykawa-Bolesław-Bukowno (6 osób) 30 km 
- TRASA II: Klucze-Olkusz (2 osoby) 11km 

 
a) Orientacyjna łączna długość w/w tras wynosi ok. 498 km.  
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do skrócenia tras wynikające z nieobecności uczestników 

w placówce. 

§ 2 
1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada uprawnienia i spełnia wymogi formalne oraz dysponuje 

odpowiednim środkiem transportowym, a także zapleczem pracowników posiadających 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonania niniejszej umowy zgodnie z  przepisami 
prawa, a ponadto oświadcza, że mając na uwadze, iż przedmiotem umowy jest dowóz osób 
niepełnosprawnych, zobowiązuje się przy jej wykonywaniu dołożyć szczególnej staranności. 

2. Zleceniobiorca w szczególności zobowiązuje się do: 
a. zapewnienia przewożonym osobom odpowiednich warunków bezpieczeństwa 
b. ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC, NW 
c. utrzymania pojazdu w należytym stanie technicznym 
d. wykonywania przewozów osobiście lub przez osoby przez niego zatrudnione  

i mające odpowiednie kwalifikacje 
3. Zleceniobiorca odpowiada za stan techniczny pojazdu oraz właściwe warunki przewozu osób na 

podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 
 

§ 3 
1. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie przewozu na skutek sytuacji 

nieprzewidzianych i niezależnych od Zleceniobiorcy. 
2. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadomić o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu 

zobowiązań umownych w trakcie realizacji usługi. 
3. W razie braku możliwości wykonania przewozu z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, 

zobowiązuje się on do zapewnienia transportu zastępczego o takich samych parametrach. 
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do punktualnego i terminowego podstawienia pojazdu  

w wyznaczonych punktach, zgodnie z harmonogramem. 
5. Zleceniodawca ma prawo w każdym czasie zlecić wykonanie sprawdzenia stanu technicznego 

pojazdu wykorzystywanego do realizacji. 
  



 

§ 4 
1. Za wykonanie usługi Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie zgodnie  

z ustaloną w umowie stawką …………….. zł. brutto za 1 km przejechanej trasy. Należna kwota za 
wykonaną usługę zostanie naliczona wg wzoru: stawka brutto za 1 km x ilość przejechanych 
kilometrów i będzie wynikać z comiesięcznego zestawienia faktycznie przejechanych kilometrów. 

2. Ww. stawka pozostaje niezmienna przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 
3. Zapłata za usługi, o których mowa w § 1 będzie następować na podstawie wystawionych faktur za 

okresy miesięczne wraz z dołączonym zestawieniem faktycznie przejechanych kilometrów. 
4. Należność dla Zleceniobiorcy, o której mowa powyżej płatna będzie przez Zleceniodawcę  

przelewem w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury. 
 

§ 5 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu 
podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

                                                                   § 6 
Każda ze stron zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 

§ 7 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa 
Przewozowego. 

§ 8 
Umowę niniejszą sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 

 
ZLECENIODAWCA      ZLECENIOBIORCA 


