
UMOWA nr………../2022 

Zawarta w dniu ……………………….. 2022 r. w Piasecznie pomiędzy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko rodzica dziecka / opiekuna prawnego dziecka 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Miejsce zamieszkania rodzica dziecka / opiekuna prawnego dziecka 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Seria i nr dowodu osobistego (lub paszportu) rodzica dziecka / opiekuna prawnego dziecka 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon(-y) kontaktowy (-we) do rodzica (-ców) dziecka / opiekuna (-nów) prawnego (-nych) dziecka zwaną/-nym w dalszej części 

niniejszej umowy ,,Zleceniodawcą” 

a 

PAT CARS Irmina Piotrowska Ul. Pasaż Ursynowski 9/42 02-784 Warszawa NIP: 522-177-20-63 REGON: 140752214 

Reprezentowaną przez: Andrzeja Piotrowskiego zwanego dalej ,,Zleceniobiorcą”  

Zwanymi dalej łącznie ,,Stronami” albo osobno ,,Stroną” 

Strony niniejszym postanawiają, co następuje: 

§1 

    1.  Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Zleceniobiorcę usług przewozu dziecka 

....................................................................... Klasa: ………………………………………… 

Imię i nazwisko dziecka 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Szkoła, do której dziecko uczęszcza (nazwa i adres) 

Na zlecenie Zleceniodawcy (,,Usługi Przewozu”) na zasadach przewidzianych niniejszą umową. 

    2.  Usługi Przewozu będą realizowane pojazdem przystosowanym do przewozu osób. 

    3.  Do świadczenie Usług Przewozu w terminach i na trasach wskazanych na stronie www szkół PSP nr 72 i PALO nr 2 

,,Szkoła Marzeń” w Piasecznie/ Jazgarzewszczyźnie w roku szkolnym 2022/2023: 

http://www.szkolamarzen.pl/podstawowa/nasza -szkola/autobus-szkolny/. Zleceniobiorca zapewni sprawny 

technicznie i spełniający wymogi dotyczące przewozu osób, wyposażony w pasy bezpieczeństwa pojazd oraz kierowcę 

posiadającego niezbędne uprawnienia do kierowania pojazdem. 

    4.  Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać Usługę Przewozu z należytą zawodową starannością i rzetelnością, 

wykorzystując cały zasób posiadanej wiedzy oraz swoje doświadczenie. 

    5.  Zleceniobiorca oświadcza, że przedmiot niniejszej umowy (Usługi Przewozu) wchodzi w zakres prowadzonej przez 

Zleceniobiorcę działalności gospodarczej i że posiada wszelkie uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju działalności a 

także, że kierowcy skierowani przez Zleceniobiorcę do wykonania Usług Przewozu posiadają wszelkie wymagane 

prawem uprawnienia i doświadczenie do wykonywania Usług Przewozu. 

 

 

 

 



§ 2 

Usługa Przewozu będzie świadczona w następującym terminie: od dnia: 02.09.2022 do dnia: 23.06.2023 

Oraz z następujących przystanków zgodnych z listą przystanków zamieszczoną na stronie www szkół PSP nr 72 i PALO nr 2 ,,Szkoła 

Marzeń” w Piasecznie/ Jazgarzewszczyźnie w roku szkolnym 2022/2023: http://www.szkolamarzen.pl/podstawowa/nasza -

szkola/autobus-szkolny/. 

    1.  Przystanek, na którym dziecko będzie wsiadać w drodze do szkoły: …………………………………………………………… 

    2.  Przystanek, na którym dziecko będzie wysiadać w drodze do domu: …………………………………………………………… 

§ 3 

    1.  Strony ustalają wynagrodzenie Zleceniobiorcy z tytułu realizacji Usług Przewozu, niezależnie od ilości dni, w których 

świadczona była usługa w danym miesiącu na kwotę: ………………… brutto/ za każdy miesiąc trwania umowy słownie 

……………………………………………………….. Brutto (,,Wynagrodzenie”) czyli wraz z podatkiem od usług VAT w wysokości 

przewidzianej obowiązującymi przepisami prawa. 

    2.  Wynagrodzenie będzie płatne Zleceniobiorcy przelewem do 5 dnia każdego miesiąca za każdy miesiąc objęty niniejszą 

umową. 

    3.  Transport będzie zawieszony w tygodniu wyjazdów na Zielone Szkoły 

    4.  W przypadku zdarzeń losowych nie zależnych od Zleceniobiorcy (np. pandemia, zawieszenie zajęć w szkole) Zleceniodawca 

zobowiązuje się do zapłaty 50% wartości ustalonego miesięcznego wynagrodzenia na rzecz Zleceniobiorcy. 

    5.  Płatność przelewem na konto firmy PAT CARS Irmina Piotrowska: ING BANK ŚLĄSKI 33 1050 1025 1000 0023 1150 8234 

    6.  Termin zapłaty oznacza datę wpływu środków na rachunek bankowy firmy PAT CARS Irmina Piotrowska 

    7.  W przypadku braku płatności, Zleceniobiorca ma prawo do rozwiązania umowy z skutkiem natychmiastowym. 

§ 4 

    1.  Zleceniodawca zobowiązany jest do zapoznania dziecka z regulaminem dowozu uczniów w roku szkolnym 2022/2023, 

dostępnym na stronie www szkół PSP nr 72 i PALO nr 2 ,,Szkoła Marzeń” w Piasecznie/ Jazgarzewszczyźnie w roku szkolnym 

2022/2023: http://www.szkolamarzen.pl/podstawowa/nasza -szkola/autobus-szkolny/. 

§ 5 

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 6 

Zleceniodawca i Zleceniobiorca mają prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

§ 7 

Administratorem Państwa danych osobowych jest PATCARS Irmina Piotrowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Pasaż Ursynowski 9/42. 

§ 8 

    1.  Wszelkie spory wynikłe w związku z interpretacją lub realizacją niniejszej umowy – Strony rozstrzygać będą w drodze 

ugodowej. 

    2.  Jeśli Strony nie osiągną porozumienia w drodze ugodowej – spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy. 

§ 9 

    1.  Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

    2.  Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

AKCEPTUJĘ UMOWĘ           AKCEPTUJĘ UMOWĘ 

     Zleceniobiorca                            Zleceniodawca 

         PATCARS 
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