
 

 

OGÓLNE WARUNKI NAJMU 

 

Obowiązki ORBITA Bydgoszcz 

1. Realizując Umowę ORBITA Bydgoszcz. zobowiązane jest do przygotowania pojazdu na dzień i godzinę określoną przez zleceniodawcę. 

2 ORBITA Bydgoszcz zapewnia obsługę autokaru przez kierowców posiadających odpowiednie kwalifikacje. 

3. ORBITA Bydgoszcz przyjmuje pełną odpowiedzialność za wykonanie zlecenia, chyba, iż niewykonanie zlecenia nastąpiło z przyczyn 

losowych, takich jak np. blokada dróg, klęski żywiołowe, strajki itp. 

Obowiązki Zleceniodawcy. 
1. Przewożony bagaż w autobusie nie może przekraczać 20 kg na jedną osobę (prosimy o poinformowanie pracownika firmy o planowanej 

liczbie bagażu). 

2. W przypadku rezygnacji z wynajmu Zleceniodawca zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie ORBITA Bydgoszcz nie później 

niż na 5 dni roboczych przed planowanym wyjazdem, w przeciwnym wypadku zostanie obciążony karą umowną w wysokości 25% 

szacowanej wartości zlecenia. 

3. W przypadku rezygnacji z wynajmu w dniu realizacji Zleceniodawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 50% szacowanej 

wartości zlecenia. 

4. W przypadku nie wywiązania się przez Zleceniodawcę z zamówienia, Zleceniodawca zobowiązany jest pokryć koszty,                 które 

poniesie w tym zakresie ORBITA Bydgoszcz 

5. Zleceniodawca zobowiązany jest do przedłożenia i przestrzegania planu przejazdu celem zaakceptowania go przez ORBITA Bydgoszcz. 

6. Zleceniodawca zobowiązany jest do przestrzegania godziny powrotu. W przypadku przekroczenia godziny powrotu o więcej niż 30 minut 

zostanie naliczona opłata w wysokości 150 zł za każda rozpoczętą dodatkową godzinę. 

7. W przypadku gdy zaistnieje potrzeba zaangażowania dodatkowego kierowcy przy dowozie, lub odwozie grupy, zostanie naliczona opłata 

w zależności od specyfiki wynajmu (stawka za każdy przejechany kilometr lub opłata ryczałtowa). 

8. Zleceniodawca zobowiązuje się do przestrzegania norm czasu pracy i odpoczynku kierowcy określonych w Ustawie o czasie pracy 

kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 879 z 2004r.) oraz od 11 kwietnia 2007 r. Rozporządzenia 561/2006/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r.   Obowiązkowa przerwa kierowcy, (co 4, 5 godziny jazdy – 1 przerwa 15 minut, 2 

przerwa – 30 minut) ma odbywać się na parkingu w pobliżu punktów gastronomicznych i pierwszej potrzeby. 

9. Zleceniodawca odpowiada materialnie wobec ORBITA Bydgoszcz za straty i szkody powstałe z jego winy, przez co należy rozumieć 

również szkody powstałe przez osoby będące klientem zleceniodawcy. 

10. W przypadku nie przestrzegania Ogólnych Warunków Najmu tj.: 

- Wsiadanie do pojazdów i wysiadanie z nich dozwolone jest wyłącznie na odpowiednio oznaczonych przystankach i parkingach, po 

całkowitym zatrzymaniu pojazdu. 

-  W czasie jazdy pasażerowie zobowiązani są zajmować swoje miejsca i nie przemieszczać się po autokarze. 

-  Pasażerom zabrania się zajmowania miejsca w pojeździe w sposób ograniczający pole widzenia kierowcy lub ograniczający jego ruchy. 

-  Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi - same lub przez posiadane rzeczy – mogą nie być wpuszczone do pojazdu lub mogą 

być z niego usunięte. Do osób takich należy zaliczyć: osoby nietrzeźwe, zachowujące się agresywnie wobec współpasażerów i obsługi 

pojazdu, osoby, które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla współpasażerów. 

- Obsługa autobusu ma prawo odmówić zabrania do przewozu większej ilości osób, niż wynosi liczba miejsc określonych w dowodzie 

rejestracyjnym pojazdu. 

- Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny, pasażer (kierownik grupy) zobowiązany jest do 

poniesienia opłaty dodatkowej. 

-  Zabrania się: otwierania i zamykania drzwi podczas jazdy ( ruszania autobusem z otwartymi drzwiami), zanieczyszczania i zaśmiecania 

pojazdu oraz niszczenia jego urządzeń i wyposażenia, wychylania się z pojazdu i opierania o drzwi podczaj jazdy, spożywania artykułów 

żywnościowych ( w tym lody, hamburgery, hot-dogi, frytki, gumy do żucia), wchodzenia do pojazdu w butach narciarskich, łyżworolkach, 

butach o znacznym zanieczyszczeniu, palenia tytoniu, wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy jak i na postoju, 

wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na szkody i obrażenia. 

- W razie uzasadnionego podejrzenia, że bagaż podróżnego zawiera rzeczy, których przewozić nie wolno w myśl obowiązującego prawa, 

Przewoźnik ma prawo sprawdzić w obecności podróżnego zawartość tego bagażu, a w razie potwierdzenia się podejrzeń - odmówić zabrania 

go do przewozu. 

Zleceniodawca pokryje ewentualne związane z tym koszty. 

Ubezpieczenie pojazdu. 

Wynajęty pojazd jest ubezpieczony w zakresie OC, NW na ogólnie obowiązujących zasadach. 

Obowiązujące stawki odpłatności nie obejmują ubezpieczenia osób i przewożonego bagażu. 

Rozstrzyganie sporów. 

Wszelkie spory, jakie powstać mogą z tytułu realizacji Umowy oraz z tytułu rozliczeń, strony poddają rozstrzygnięciu sądów powszechnych, 

właściwych dla ORBITA Bydgoszcz. 

Postanowienia końcowe. 

Przedłużenie najmu ponad czas określony w zamówieniu może nastąpić jedynie za zgodą  

ORBITA Bydgoszcz. 

 


