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Umowa najmu samochodu wraz z obsługą 
 

Zawarta w dniu 14. kwietnia 2009 r.  w Poznaniu, pomiędzy: 

 

1. Kazimierzem Boroniem, synem Krystiana i Brunhildy, zamieszkałym w Poznaniu, 

legitymującym się dowodem osobistym seria AAA, numer 1111111, prowadzącym 

działalność gospodarczą pod firmą TRANSPORT I PRZEWÓZ OSÓB, wpisaną do 

Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznań, pod 

numerem 65439/GOSP/04 nazywaną dalej PRZEWOŹNIKIEM  

 

a 

 

2. Robertem Złotnickim, synem Stanisława i Klotyldy zamieszkałym w Swarzędzu, 

legitymującym się dowodem osobistym seria BBB, numer 222222, prowadzącym działalność 

gospodarczą pod firmą WARZYWA- OWOCE HURT DETAL, wpisaną do Ewidencji 

Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznań pod numerem 

65439/GOSP/04, nazywanym dalej NAJEMCĄ 

 

§1 

Przewoźnik w ramach swojej działalności gospodarczej zobowiązuje się w każdy wtorek i 

czwartek tygodnia zapewnić samochód dostawczy typu LUBLIN, wraz z obsługą  na 

potrzeby najemcy. 

Przewoźnik podstawi samochód pod siedzibę najemcy. 

W razie gdyby na wtorek lub czwartek wypadało święto ustawowo wolne od pracy 

Przewoźnik podstawi samochód w inne dni ustalone przez strony. 

 

§2 

Przewoźnik osobiście lub wyznaczony przez niego pracownik będzie odbierał od nadawcy 

towar i ładował go na samochód.  

Po dostarczeniu towaru na miejsce Przewoźnik lub wyznaczony przez niego pracownik 

zobligowany jest do uzyskania pokwitowania odbioru towaru przez odbiorcę. 

 

§4 

Najemca za wykonaną usługę zobowiązuje się zapłacić Przewoźnikowi wynagrodzenie.  

Wynagrodzenie będzie obliczane za przejechane przez Przewoźnika kilometry. 

Za jeden przejechany kilometr Przewoźnikowi należy się 1,5. zł. brutto. 

Dodatkowo za wykonanie załadunków i rozładunków Przewoźnikowi należy się  

zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 400 zł za każdy dzień pracy. 

 

§5 

Wynagrodzenie będzie płatne za cały miesiąc na podstawie wystawionej przez Przewoźnika 

faktury na rachunek bankowy Przewoźnika 99 0000 0000 0000 0000 00000 0000 do końca 

miesiąca kalendarzowego. 

 

§6 

Przewoźnik odpowiada tylko za zawinioną utratę towaru lub jego zawinione jego 

uszkodzenie.  

 

§7 

Umowę zawarto na okres 4 miesięcy.  
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§8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy polskiego 

kodeksu cywilnego. 

 

§9 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

               Przewoźnik                                                                             Najemca 

 

 

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


