
Projekt umowy 

 

Zawarta w dniu …………………….. r. w Rybniku, pomiędzy: 

1. Miastem Rybnik Miasto Rybnik – Szkołą Podstawową nr 35 im. Ks. Franciszka 

Blachnickiego w Rybniku 

ul. Śląska 14 

44-206 Rybnik 

zwanym dalej „Zamawiającym” – reprezentowanym przez: 

Dyrektora – Ryszarda Krasa 

a 

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

   zwaną dalej „Wykonawcą”- reprezentowaną przez: 

……………………………………….. – ……………………………………………… 

 

§ 1 

1. Przedmiot umowy – dowóz uczniów do i z krytej pływalni w Rybniku – Boguszowicach przy 

ulicy Jastrzębskiej 3B własnym środkiem transportu przeznaczonym do przewozu osób. 

2. Przedmiot zamówienia oraz oferta stanowi integralną część umowy. 

§ 2 

1. Przewóz uczniów wraz  opiekunami odbywać się będzie z siedziby szkoły do  krytej pływalni 

w Rybniku – Boguszowicach przy ulicy Jastrzębskiej 3B w środy, z wyłączeniem ferii 

świątecznych i zimowych oraz innych dni wolnych od nauki, zgodnie z organizacją roku 

szkolnego 2019/2020. 

2. Środkiem transportowym wykorzystanym do wykonania umowy będzie autobus/bus 

wskazany w ofercie. 

3. Dyrektor Szkoły, której dowożeni są uczniowie zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę 

o dniu wolnym od nauki lub o zaistniałych zmianach w organizacji pracy Szkoły najpóźniej 

w danym dniu do godz. 8:00. 

4. Dyrektor Szkoły zapewnia opiekę w trakcie przewozu uczniów.  

5. Przywóz na basen powinien nastąpić na 10 minut przed planowanymi zajęciami na basenie 

(na parking przed basenem), a odwóz 10 minut po zakończeniu zajęć na basenie (z parkingu 

przed basenem) zgodnie z harmonogramem. 

§ 3 

Termin realizacji usługi: od dnia 11 września 2019 roku do dnia 17 czerwca 2020 roku. 

§ 4 

1. Wykonawca przewozić będzie uczniów, opiekunów środkiem transportu do tego 

przeznaczonym i spełniającym wymagane warunki techniczne, zapewniając przewożonym 

pasażerom odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny oraz wygodę, który 

będzie w szczególności: 



a) Sprawny technicznie tj. będzie spełniał wymogi ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – 

prawo o ruchu drogowym wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260) oraz 

ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2200) 

b) Posiada odpowiednie oznaczenie, które pozwala na przewożenie dzieci; 

c) Spełnia wymogi sanitarne; 

d) Posiada odpowiednie ogrzewanie i klimatyzację. 

2. Wykonawca przewozić będzie pasażerów w ilości nie większej niż określona w dowodzie 

rejestracyjnym pojazdu. 

3. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia dla każdego pojazdu 

(co najmniej umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  OC oraz 

ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW kierowcy i pasażerów pojazdu).  

§ 5 

1. W przypadku awarii pojazdu w czasie wykonywania usługi, Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić inny, sprawny pojazd. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku możliwość 

opóźnienia względem czasu określonego w § 2 umowy w wymiarze maksymalnie 1 godziny. 

2. W razie awarii pojazdu lub planowanego przeglądu albo remontu pojazdu, Wykonawca 

zapewnia przewóz pasażerów innym pojazdem spełniającym warunki, o których mowa 

w §4.      

3. W przypadku niezapewnienia pojazdu w sposób opisany w niniejszym paragrafie, 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć pełne koszty wynajmu przez Zamawiającego innego, 

odpowiedniego, środka transportu. 

§ 6 

1. Cena za 1 kurs  wynosi …………… brutto (słownie: ……………………..), w tym podatek VAT (8%). 

2. Za wykonane usługi dowozu Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie na podstawie 

odbytych kursów. 

3. Wykonawca  przez  określenie „kurs” rozumie - przywóz i odwóz dzieci wraz z opiekunami 

- z siedziby szkoły do krytej pływalni w Rybniku – Boguszowicach przy ulicy Jastrzębskiej 3B. 

4. Wartość, o której mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec 

Zamawiającego z tytułu wykonania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z jej 

realizacją. 

5. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 

6. Wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji umowy. 

§ 7 

1. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę. 

2. Termin płatności faktury ustala się na 14 dni od daty wystawienia faktury. 

3. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. 

5. Przy wystawianiu faktury VAT w treści faktury należy opisać Zamawiającego w następujący 

sposób: 

Nabywca: 

Miasto Rybnik 

ul. Bolesława Chrobrego 2 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmrthaztg
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44-200 Rybnik 

NIP: 642-001-07-58 

Odbiorca: 

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku 

ul. Śląska 18a 

44-206 Rybnik 

§ 8 

1. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób 

trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody 

Zamawiającego na zlecenie wykonywania prac przez podwykonawców. 

4. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany jest przy pomocy podwykonawców 

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania 

podwykonawcy. 

§ 9 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę zapłaci on Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto 

przedmiotu umowy. 

3. W przypadku niewykonania usługi z powodu określonego w § 5 ust. 1 Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych. 

5. Za opóźnienie Zamawiającego z zapłatą należności w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 

2, z wyłącznej winy Zamawiającego, Wykonawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe, 

zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.  

§ 10 

1. Osobą koordynującą realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest Ryszard Kras. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest ………………….. 

§ 11 

1. Wszelkie zmiany umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem         

nieważności. 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 



§ 13 

Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez 

Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

§ 14 

Umowa zawarta zostaje z chwilą podpisania jej przez obie strony. 

§ 15 

Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze stron.  

 

 

 

 

 

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

           ZAMAWIAJĄCY           WYKONAWCA 

 

 

 

 

 


