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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG 

 

Zawarta w dniu ………………….. w ……………………… pomiędzy: 

 

1. ................................................................................................................................................. 

z siedzibą w ...................................., przy ul. ………………………………………. 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..................................... – Wydziale Gospodarczym 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................,  

reprezentowaną przez: 

..........................................., 

...........................................,  

zwanym dalej Zleceniodawcą, 

 

oraz 

 

2. Firmą ROCKTRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 135 lok. 

49, kod pocztowy 02-304, REGON 361800028, NIP 5223032318, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Regestru Sądowego, nr KRS 0000562743, reprezentowaną przez: 

Prezesa Zarządu Marcina Marka Gruchelskiego, 

oraz 

Wiceprezesa Zarządu Jacka Chmurę,  

zwanym dalej Zleceniobiorcą,  

 

o następującej treści: 
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§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Zleceniobiorcę usług na rzecz 

Zleceniodawcy. 

2. Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie wykonywany przy niezbędnej pomocy 

udzielonej przez Zleceniodawcę.  

3. Przedmiot umowy nie jest wykonywany pod kierownictwem Zleceniodawcy.  

 

§ 2 

Czas trwania umowy 

Umowę zawiera się od dnia ……………………………………. roku na czas 

………………………… .  

 

§ 3 

Obowiązki Zleceniobiorcy 

1.  Strony ustalają następujący zakres zadań Zleceniobiorcy: 

a) ………………………………………………………………………………… 

b)  ……………………………………………………………………………….. . 

2. Obowiązki Zleceniobiorcy wynikające z niniejszej umowy będą wykonywane przez 

niego osobiście lub przez osobę trzecią przez niego wskazaną. Zleceniobiorca ponosi pełną 

odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym powierzył wykonanie na rzecz 

Zleceniodawcy poszczególnych czynności.  

3. Z uwagi na właściwy przepływ informacji pomiędzy stronami Zleceniobiorca jest 

zobowiązany do informowania Zleceniodawcy o stanie wykonania przedmiotu umowy.  
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§ 4 

Obowiązki Zleceniodawcy 

Strony ustalają następujący zakres obowiązków Zleceniodawcy: udostępnienie Zleceniobiorcy 

informacji i środków niezbędnych do wykonywania niniejszej umowy. 

 

§ 5  

Rozliczenia wzajemnych należności 

1. Za wykonane usługi Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości 

……………………….. PLN (słownie: …………………………. złotych) brutto, na 

podstawie faktury VAT wystawionej przez Zleceniobiorcę. 

2. Należne Zleceniobiorcy wynagrodzenie Zleceniodawca ureguluje w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania faktury VAT określonej w ust. 1. 

3. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 2, Zleceniobiorcy przysługują 

odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie. 

 

§ 6 

Rozwiązanie Umowy 

1. Rozwiązanie umowy następuje po upływie ……………………………………. . 

2. Umowa może być rozwiązana na piśmie przez każdą ze Stron: 

- ze skutkiem natychmiastowym w sytuacjach określonych niniejszą umową. 

- z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

 

§ 7 

Prawo właściwe 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz przepisy prawa przewozowego. 
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§ 8 

Właściwość sądu 

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

polubowny.  

2. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego 

rozpatrzenia będzie Sąd właściwy dla adresu siedziby Przewoźnika.  

 

§ 9 

Inne postanowienia 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

 

 Zleceniodawca       Zleceniobiorca 

 

 

 

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

 

 


