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UMOWA NAJMU SAMOCHODU WRAZ Z OBSŁUGĄ 

 

 

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 Najemcą, 

 

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 Przewoźnikiem,  

 

o następującej treści: 
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§1 

1. Przewoźnik oświadcza, że prowadzi przedsiębiorstwo świadczące usługi transportowe i 

spedycyjne. 

2. Przewoźnik zobowiązuje się zapewnić samochód dostawczy wraz z obsługą na potrzeby 

Najemcy. 

3. Przewoźnik podstawi samochód pod adres wskazany poniżej przez najemcę: 

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

4. Termin wykonania usługi opisanej w niniejszym paragrafie określa się na: 

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

 

§2 

1. Przewoźnik osobiście lub wyznaczony przez niego pracownik będzie odbierał od nadawcy 

towar i ładował go na samochód. 

2. W chwili dokonania załadunku nadawca wystawi list przewozowy. Na żądanie nadawcy 

Przewoźnik wystawi mu wtórnik listu.  

3. Po dostarczeniu towaru na miejsce Przewoźnik lub wyznaczony przez niego pracownik 

zobligowany jest do uzyskania pokwitowania odbioru towaru przez odbiorcę. 

 

§3 

1. Najemca za wykonaną usługę zobowiązuje się zapłacić Przewoźnikowi wynagrodzenie.  

2. Wynagrodzenie będzie obliczane za przejechane przez Przewoźnika kilometry. 

3. Za jeden przejechany kilometr Przewoźnikowi należy się ……………. zł. brutto. 

4. Dodatkowo za wykonanie załadunków i rozładunków Przewoźnikowi należy się  

zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości ……………….. zł za każdą rozpoczętą 

godzinę pracy. 
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§4 

Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu przewozu na podstawie faktury VAT wystawionej 

przez Przewoźnika w terminie 7 dni od wystawienia faktury, na rachunek bankowy 

Przewoźnika ulokowany w ..........................., nr ............................................... . 

 

§5 

Przewoźnik odpowiada tylko za zawinioną utratę towaru lub zawinione jego uszkodzenie.  

 

§ 6 

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

  § 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz przepisy prawa przewozowego. 

 

§ 8 

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 

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron. 

 

               Przewoźnik                                                                             Nadawca 

 

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


