
Projekt umowy   

na transport uczniów na basen 
 

Zawarta w dniu              r. w Rybniku pomiędzy: 

Miasto Rybnik – Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. 
Borki 37D reprezentowana przez  dyrektora zespołu zwaną dalej Zamawiającym 

a                                                 prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą                  

Nr zwanym dalej Przewoźnikiem. 
 

§ l 
Przedmiotem niniejszej umowy jest odpłatne wykonywanie usług przewozowych w zakresie 

transportu uczniów dwóch klas trzecich ze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rybniku 

na basen Fundacja PGE Energia Ciepła, ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik na trasie ZSP nr 7 w 

Rybniku – Fundacja PGE Energia Ciepła basen  w Rybniku  – ZSP nr 7 w Rybniku. 

1. Transport uczniów na basen Fundacja PGE Energia Ciepła,  odbywać się będzie 2 razy w 

tygodniu – łącznie 4 kursy tygodniowo. 

2. Kursy na basen będą realizowane w poniedziałki i piątki w dni nauki szkolnej  dla 2 

klas III,  wyjazd z klasa  III  godz. 10,40, powrót grupy do szkoły   o godz. 12,15 
 

§ 2 
1. Przewoźnik oświadcza, że posiada uprawnienia i spełnia wymogi formalne oraz 

dysponuje odpowiednimi środkami transportu, a także pracownikami posiadającymi 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania niniejszej umowy zgodnie 

z przepisami prawa, a ponadto oświadcza, że mając na uwadze, iż przedmiotem umowy 

jest przewóz uczniów, zobowiązuje się przy jej wykonywaniu dołożyć szczególnej 

staranności.  

2. Przewoźnik zobowiązuje się do:  

a. zapewnienia przewożonym uczniom odpowiednich warunków bezpieczeństwa 

i higieny oraz wygód wymaganych dla pojazdów autobusowych; 

b. oznakowania pojazdów na czas przejazdu z dziećmi odpowiednimi tabliczkami; 

c. ubezpieczenia pojazdów w zakresie OC, NW; 

d. utrzymania pojazdów w należytym stanie technicznym; 

e. wykonywania przewozów osobiście lub przez osoby przez niego zatrudnione, 

mające odpowiednie kwalifikacje oraz cechujący się nienaganną kulturą osobistą; 

f. utrzymania taboru autobusowego w wielkości umożliwiającej prawidłowe 

wykonywanie warunków umowy. 

3. Przewoźnik odpowiada za stan techniczny oraz właściwe warunki przewozu uczniów. 

4. Przewoźnik zapewnia punktualne dowiezienie dzieci ze szkoły na basen oraz z basenu na 

zajęcia lekcyjne do szkoły. 
 

§ 3 
Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia opiekunów do sprawowania opieki nad 

uczniami w trakcie ich przewozu.  
 

§ 4 
1. Przedmiot umowy wymieniony w § 1 ust. 1 Przewoźnik realizował będzie                              

od  16.09.2019 r. do 05.06.2020 r. w dniach i godzinach szczegółowo opisanych w § 1 

ust. 2.  

2. Zamawiający może zgłosić Przewoźnikowi na dzień przed o braku kursów w danym 

dniu. 

 

 

 

 

 

 
 



§ 5 
W razie uszkodzenia pojazdu wykonującego przewóz Przewoźnik zobowiązany jest do 

podstawienia pojazdu zastępczego bez dodatkowych kosztów.  

 

§ 6 
1. Strony zgodnie ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za miesiąc wykonania 

przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 ust 1 umowy, będzie iloczyn liczby dni 

faktycznie zrealizowanych i ceny za jeden dzień.  

2. Cena za jeden dzień wynosi brutto         zł (brutto:                            /100)  
3. Za jeden dzień przyjmuje po  2 kursy  na trasie ZSP nr 7 w Rybniku  (Orzepowicach) – 

basen w Rybniku  – ZSP nr 7 w Rybniku (Orzepowicach). 
 

§ 7 
1. Rozliczanie za wykonanie zamówienia będzie następować po zakończonym miesiącu wg 

zrealizowanej liczby dni. 

2. Płatnikiem faktur za wykonanie usług będzie: 

 Miasto Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik,  NIP: 6420010758 

Odbiorca:  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr  w Rybniku,  ul. Borki 37D , 44-200 Rybnik  

3. Faktury będą płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia, przelewem na rachunek 

bankowy Przewoźnika. 

4. W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy, polegającego na niedowiezieniu 

lub nie rozwiezieniu uczniów Przewoźnik zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 5% zł  wynagrodzenia miesięcznego w danym miesiącu za każdy dzień 

nieterminowego wykonania przedmiotu umowy.  

5. W razie rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika lub odstąpienia 

od umowy Przewoźnik zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości miesięcznego 

wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający rozwiązanie umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie 

Przewoźnika po uprzednim miesięcznym okresie wypowiedzenia na koniec miesiąca 

kalendarzowego. 

7. Niezależnie od w/w kar w razie nieterminowej realizacji Zamawiający ma prawo 

zorganizowania transportu zamiennego na koszt Przewoźnika i dochodzenia kosztów 

z tytułu utraconych korzyści. 
 

§ 8 
1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy nastąpić mogą jedynie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności na podstawie aneksu podpisanego przez każdą ze stron. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

a. ogłoszenia upadłości Przewoźnika, 

b. niezrealizowania postanowień umowy zawartych w § 2 umowy, 

c. utraty technicznych lub organizacyjnych możliwości wywiązania się z umowy, 

d. w przypadku 4-krotnego naliczenia kar umownych (§ 7 ust 4). 
 

§ 9 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  
 

§ 10 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla 

Przewoźnika i jeden dla Zamawiającego. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      PRZEWOŹNIK 
 


