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UMOWA PRZEWOZU

zawarta w dniu ....................... r. w Warszawie pomiędzy:

1.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

z siedzibą w ………………………………………………, przy ul……………………………………………………………………………,
NIP ……………………………………………, reprezentowaną przez ……………………………………………………………………
………………………………, zwanym/ą dalej Zleceniodawcą,

oraz

2.

Firma Handlowo-Usługowa ‘Trans-Sad’ Marcin Sadowiak

z siedzibą w Kisielsk 39; 21-450 Stoczek Łukowski, NIP 8251904370 reprezentowaną przez
Marcina Sadowiaka, zwanym dalej Przewoźnikiem

o treści:
§1
Przewoźnik oświadcza, że prowadzi przedsiębiorstwo świadczące usługi przeprowadzkowe i
zobowiązuje się do:
- wypożyczenia kartonów do pakowania na termin nie dłuższy niż ___ dni (zgodnie z
Oświadczeniem nr 1)
- demontażu i przygotowania mienia do transportu
- zabezpieczenia mienia przed uszkodzeniami
- załadunku mienia przeznaczonego do przewozu (wymienionego w załączniku nr 1), znajdującego
się przy ul. …………………………………………………………………………………………………………… piętro ……………………
(winda /brak windy*)
- transportu mienia do miejsca odbioru, znajdującego się przy ul.
…………………………………………………………………………………………………………… piętro …………………… (winda
/brak windy*)
- wniesienia mienia
- montażu mebli
- odbiorze materiałów opakowaniowych używanych w trakcie wykonywania usługi i pozostałych po
jej wykonaniu.
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§2
1. Za wykonanie usługi Przewoźnikowi przysługuje przewoźne w wysokości …………… złotych + VAT.
2. Wskazaną opłatę Zleceniodawca winien uiścić po wykonaniu przewozu na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Przewoźnika, w terminie 7 dni od wystawienia faktury, na rachunek bankowy
przewoźnika o nr
02 1910 1048 2219 6358 3061 0001
§3
Przewoźnik zobowiązuje się dokonać przewozu w dniu /dniach* ………………………………………………… .
§4
Przewoźnikowi przysługuje prawo wyboru trasy przewozu.
§5
Przewoźnik posiada ubezpieczenie na przewożone mienie. Nr polisy 23882514.
§6
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy prawa przewozowego i kodeks cywilny.
§8
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.
§9
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
* Niepotrzebne skreślić

………………………………………………
Zleceniodawca

………………………………………………
Przewoźnik
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Załącznik nr 1 do umowy przewozu

Mienie przeznaczone do transportu:
Przedmiot

Ilość
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Załącznik nr 1 do umowy przewozu
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Oświadczenie nr 1 do umowy Przewozu

Zleceniodawca oświadcza, że od Przewoźnika, w dniu ……………………………………………… wypożyczył
………………… sztuk kartonów przeprowadzkowych.

Zleceniodawca jednocześnie zobowiązuję się do udostępnienia tych kartonów do odbioru przez
przedstawiciela Przewoźnika, w ciągu __ dni kalendarzowych od dnia wypożyczenia, jednak nie
później niż do dnia………………………….

Zleceniodawca oświadczam również, że jestem świadom iż zwrócenie mniejszej liczby kartonów niż
wskazano powyżej, bądź nie zwrócenie ich w wyznaczonym terminie poskutkuje wystawieniem
faktury VAT obciążającej go kosztami zakupu, udostępnionych mu w dniu realizacji kartonów (__zł
netto/ szt.).
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