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Wykonawca:         Załącznik Nr 2 

 
……………………………………………… 

 

………………………………………..…… GMINA RYTWIANY 

…………………………………………… 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

tel/fax/e-mail………………..…………………. 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dowóz uczniów do placówek 

oświatowych na terenie Gminy Rytwiany w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie imiennych  

biletów miesięcznych”, oświadczam, co następuje: 

Uwaga: Dotyczy zadania/zadań na które została złożona oferta. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 
………………………………………… 

podpis/y osob/y 

upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………….…. 

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

……….…………………………………………………………………..,  w  następującym  zakresie: 

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

……… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

 

 

 

Uwaga 

 Wykreślić, jeżeli nie dotyczy. 

………………………………………… 

podpis/y osob/y 

upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam,  że  wszystkie   informacje   podane   w   powyższych   oświadczeniach   są   aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

………………………………………… 

podpis/y osob/y 

upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy 
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Wykonawca: Załącznik Nr 3 
……………………………………………… 

………………………………..……….…… GMINA RYTWIANY 
(pełna nazwa/firma, adres) 

………………………………………….… 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

……………………………………………… 

……………………………..………….…… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

tel/fax/e-mail………………..…………………. 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dowóz uczniów do 

placówek oświatowych na terenie Gminy Rytwiany w roku szkolnym 2019/20 na 

podstawie imiennych  biletów miesięcznych”,  „oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 

ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 

ustawy Pzp. 
 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
………………………………………… 

podpis/y osob/y 

upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy 

 
3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………………… 

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

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

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 
 

 

 
Uwaga 

wykreślić, jeżeli nie dotyczy. 

………………………………………… 

podpis/y osob/y 

upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………………………… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

………………………………………… 

podpis/y osob/y 

upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy 
Uwaga 

 wykreślić, jeżeli nie dotyczy. 

 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

 

 

 

 

 
Uwaga 

 wykreślić, jeżeli nie dotyczy. 

 
 

 
…..………………………………………… 

podpis/y osob/y 

upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy
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             OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 
Oświadczam,    że    wszystkie    informacje    podane    w    powyższych    oświadczeniach    są    aktualne     

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

 

 

……………………………………… 
podpis/y osob/y 

upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik Nr 4 

Wykonawca: 

……………………………………………… 

………………………………………..…… GMINARYTWIANY 
(pełna nazwa/firma, adres) 

…………………………………...…

…..……… w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ 

SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI 

ODRĘBNE OFERTY W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU  

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn. Dowóz uczniów do 

placówek oświatowych na terenie Gminy Rytwiany w roku szkolnym 2019/2020 na 

podstawie imiennych  biletów miesięcznych” , oświadczam, co następuje: 

− nie należę do tej samej grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 798); 

− należę do tej samej grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 798); 

Lista Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty 

L.p. Nazwa(firma), adres/siedziba 

  

  

  

  

  

  

 W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące miedzy wykonawcami należącymi do tej samej grupy 

kapitałowej, powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówieni. 

............................................................ .............................................................. 
miejscowość, data                                                                                 podpis/y osob/y 

          upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy 

*) - należy przekreślić, jeżeli nie dotyczy 

Uwaga: 

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 

ustawy Pzp (tj.: informacja z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie                       o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 

Oświadczenie złożone wraz z ofertą nie będzie brane pod uwagę, chyba, że treść oświadczenia potwierdza, że 

wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej. 
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Załącznik Nr 5 

 
 

 

………………………………………………………… 
pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy/Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 

 

WYKAZ USŁUG 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowóz uczniów do placówek 

oświatowych na terenie Gminy Rytwiany w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie imiennych  biletów 

miesięcznych” „oświadczam(y), że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaliśmy/ wykonujemy usługi o charakterze 

i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia tj. przewozem dzieci i młodzieży do szkół przez okres co 

najmniej 10 miesięcy, o wartości minimum 100 000,00 zł. brutto potwierdzone dokumentami, że zostały one 

wykonane lub są wykonywane należycie. 

 

RODZAJ I MIEJSCE 

REALIZACJI 

ZADANIA 

ZAKRES RZECZOWY 

ZREALIZOWANEGO 

/REALIZOWANEGO ZADANIA 

(krótki opis) 

OKRES 

REALIZACJI 

WARTOŚĆ ZADANIA 

ZREALIZOWANEGO 

/realizowanego przez 

wykonawcę/ 

NAZWA I ADRES 

ZAMAWIAJĄCEGO 

     

     

     

     

     

 

Załączam następujące dokumenty potwierdzające, że zostały one wykonane lub są wykonywane należycie:

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

 

 

.................................., dnia ............................... 
 

 
....................................................................................... 
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej 

(osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
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Załącznik Nr 6 

 
 

 

………………………………………………………… 
pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy/Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 

WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU LUB URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH 

dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowóz uczniów do placówek 

oświatowych na terenie Gminy Rytwiany w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie imiennych  biletów 

miesięcznych” oświadczam(y), że dysponuję następującymi urządzeniami technicznymi, które będą 

wykorzystywał w celu wykonania przedmiotu zamówienia: 

 

Lp. 
Nazwa pojazdu 

/marka, typ/ 

Nr 

rejestracyjny 

Rok  

produkcji 

Liczba miejsc  

siedzących 
bez kierowcy i 

opiekuna 

Termin ważności badań  

technicznych 

Podstawa 

dysponowania 

1. 
   

 
  

2. 
   

 
  

3. 
   

 
  

4. 
   

 
  

5. 
   

 
  

6. 
   

 
  

 

 

 

 

 

.................................., dnia ............................... 
 

 

 
....................................................................................... 
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej 

(osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
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Załącznik Nr 7 

 
 
 
 

 

…………………………………………….…………… 
pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy/Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 

WYKAZ OSÓB 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowóz uczniów do placówek 

oświatowych na terenie Gminy Rytwiany w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie imiennych  biletów 

miesięcznych” oświadczam(y), że niżej wymienione osoby będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu 

zamówienia: 

 

Lp. IMIĘ I NAZWISKO 

KWALIFIKACJE 

ZAWODOWE/ 

KATEGORIA 

PRAWA JAZDY 

ZAKRES WYKONYWANYCH 

CZYNNOŚCI 
(w przedmiotowym postępowaniu) 

INFORMACJA O 

PODSTAWIE DO 

DYSPONOWANIA 

TYMI OSOBAMI 

1. 
  

 
 

2. 
  

 
 

3. 
  

 
 

4. 
  

 
 

5. 
  

 
 

6. 
  

 
 

 

 

 

 

 

.................................., dnia ............................... 
 

 
 

....................................................................................... 
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej 

(osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców  
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
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Załącznik Nr 8 

 
 

……………………………………………… 
pełna nazwa/firma, adres 
Wykonawcy/Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 

 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU 

 

do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 

 

Oświadczam, iż: 

.................................................................................................................................................................... 
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 

oddaje do dyspozycji: 

................................................................................................................................................................... 
(nazwa i adres Wykonawcy, któremu podmiot oddaje do dyspozycji zasoby) 

 

niezbędne  zasoby tj. na potrzeby realizacji zamówienia pn. „Dowóz uczniów do placówek 

oświatowych na terenie Gminy Rytwiany w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie imiennych  

biletów miesięcznych” Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu:  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

1. Sposób wykorzystania zasobów podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego: 

………………………………………………………………………………………………………

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

 

2. Zakres i okres udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3. Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

usługi , których wskazane zdolności dotyczą: 

 tak 

 nie 

 

 

 

.................................., dnia ............................... 
 

 
................................................................................. 

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby 
uprawnionej 

(osób uprawnionych) do reprezentowania podmiotu oddającego  
do dyspozycji zasoby  
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Załącznik Nr 9 

                             WZÓR UMOWY 

 

 
 

Umowa zostaje zawarta w dniu .................................. 2019 r. w Rytwianach pomiędzy: 

Gminą Rytwiany z siedzibą w Rytwianach, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowaną przez 

Grzegorza Forkasiewicza - Wójta Gminy Rytwiany 

przy kontrasygnacie Skarbnika – Mirosławy Szewczyk 

a firmą:................................................................................................................................ 

z siedzibą w:........................................................................................................................ 

NIP:.............................................................REGON........................................................... 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

reprezentowaną przez: 

1. .................................................................................................... 

2. .................................................................................................... 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), została zawarta umowa  

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonania zamówienia pn. „Dowóz 

uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Rytwiany w roku szkolnym 

2019/2020 na podstawie imiennych  biletów miesięcznych”. 

2. Przedmiotem zamówienia jest dowóz z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych 

na terenie Gminy Rytwiany i odwóz po zajęciach do miejsca zamieszkania, na oznaczone 

przystanki  zlokalizowane na trasie dowozu, 380 uczniów na podstawie zakupionych 

biletów miesięcznych, w tym do : 

1/  –  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rytwianach (ZSP RYTWIANY) – 252  uczniów; 

2/– Zespołu Placówek Oświatowych w Sichowie Dużym (ZPO) - 79 uczniów; 

3/  –  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzegomiu (ZSP STRZEGOM) - 49 uczniów.  

 

Szczegółowy wykaz miejscowości z liczbą uczniów, dla których będą dostarczane bilety miesięczne 

oraz opis tras dowozowych wymieniony jest w Załączniku Nr 10 do SIWZ, który stanowi integralną 

część umowy. 

3. Wskazana w Załączniku Nr 10 do SIWZ liczba biletów stanowi wielkość planowaną. 

Rzeczywista liczba zakupionych biletów miesięcznych będzie odpowiadała rzeczywistej liczbie 

uczniów korzystających z przewozów w danym miesiącu kalendarzowym. Liczba uczniów 
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korzystających z przewozów będzie ustalana na poszczególne miesiące kalendarzowe do 25-go 

dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym będą wykonywane 

przewozy.  

4. W przypadku zwiększenia liczby dowożonych uczniów Wykonawca musi zapewnić ich dowóz 

i odwóz na warunkach podanych w ofercie.  

5. Z tytułu zmniejszenia liczby dowożonych uczniów Zamawiający nie dopuszcza ponoszenia 

dodatkowych opłat.  

6. Dowóz/odwóz uczniów do placówek oświatowych będzie wykonywany zgodnie  

z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020  w dni nauki szkolnej, za wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od zajęć oraz ferii i dni świątecznych,  według rozkładu jazdy ustalonego przez 

Wykonawcę w porozumieniu z dyrektorami poszczególnych placówek oświatowych. Rozkład 

jazdy powinien przewidywać liczbę kursów, która zapewnia co najmniej: 

a) dowóz uczniów z przystanków początkowych wskazanych w Załączniku Nr 10 do SIWZ do 

placówek oświatowych na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, 

b) odwóz uczniów z placówek oświatowych do przystanków początkowych wskazanych 

w Załączniku Nr 10 do SIWZ po zakończeniu zajęć lekcyjnych (dzieci ze szkół podstawowych 

i przedszkola w 2 /dwóch/ kursach po 5 i po 7 lub 8 godz. zajęć). Na przystankach Wykonawca 

jest zobowiązany umieścić rozkład jazdy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstępstwa od podanego harmonogramu przewozów    

w zależności od zmiany planów lekcji, liczby dzieci, zmiany organizacji roku szkolnego, 

odpracowania dni wolnych, itp. – w terminie umożliwiającym zmianę zezwoleń.  

8.  Szczegółowy zakres przedmiotu umowy i opis usług będących przedmiotem umowy określa 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Strony zgodnie potwierdzają, że Zamawiający 

dostarczył Wykonawcy formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, 

określającą m. in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są 

one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

§ 2 

Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie zezwolenia niezbędne do realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich obowiązków określonych  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której formularz został doręczony 

Wykonawcy. 

3. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia sprawnych środków transportu, które spełniają wymogi bezpieczeństwa 

(zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), muszą być utrzymane w czystości,  

z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej, 

2) podstawienia zastępczego środka transportu, w przypadku awarii, któregoś ze środków 

transportu, którymi będzie wykonywany przedmiot umowy, w ciągu .................………......., 

3) zapewnienia miejsc siedzących w autobusach wszystkim przewożonym uczniom i opiekunom, 

4) oznakowania pojazdów stosownymi tablicami, 
5) zatrudnienia kierowców posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 

6) przestrzegania norm pracy kierowców autobusowych, 

7) zobowiązania kierowców autobusów do współpracy z opiekunami dowozów w zakresie 

zapewnienia bezpieczeństwa przewożonym dzieciom, zwłaszcza przy wsiadaniu  

i wysiadaniu z autobusu. 
 

 

§ 4 

1. Za wszelkie szkody zarówno w majątku Zamawiającego jak też osób trzecich spowodowane 

wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy lub też brakiem jego wykonywania 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest przez okres trwania niniejszej umowy posiadać polisę 

ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującą w szczególności 

przewożone dzieci i uczniów oraz ich opiekunów, a także pracowników Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przez okres trwania niniejszej umowy posiadać polisę 

ubezpieczeniową obejmującą zakres prowadzonej działalności gospodarczej. 

4. Koszty ubezpieczeń, o których mowa w niniejszym paragrafie ponosi w całości Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego dowodów 

zawarcia polis ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu oraz 

dowodów opłacania składek. 

 

 

§ 5 
1. Wykonawca oświadcza, że usługi  dowozu uczniów do szkół  będzie wykonywał przy użyciu 

autobusów :  

1) nazwa ………………………… – rok prod. …………, nr rej. ……… ilość miejsc: ……………; 

2) nazwa ………………………… – rok prod. …………, nr rej. ……… ilość miejsc: ……………; 

3) nazwa ………………………… – rok prod. ………...,  nr rej.………. .ilość miejsc: ……………; 

4) nazwa…………………………. – rok prod.…………., nr rej.……… ..ilość miejsc: ……………; 

5) nazwa…………………………. – rok prod.…………., nr rej.……… ..ilość miejsc: ……………; 

6) nazwa…………………………. – rok prod. ………….,nr rej. ………..ilość miejsc: ……………; 

7) nazwa…………………………. – rok prod.…………., nr rej.……… ..ilość miejsc: ……………; 

2. Zamawiający dopuszcza  realizację zamówienia za pomocą innych pojazdów, niż wskazane  

|w ust. 1 , ale nowy pojazd musi spełniać wszystkie wymogi wynikające z SIWZ. 

3. Zmiana pojazdu, o której mowa w ust. 2 wymaga zgłoszenia nowego (innego) pojazdu oraz 

przesłania skanu dowodu rejestracyjnego tego pojazdu , spełniającego wymagania 

Zamawiającego co do liczby miejsc i stanu technicznego i będzie skuteczna po wyrażeniu zgody 

na powyższe przez Zamawiającego – w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu kserokopii dokumentów 

potwierdzających dokonanie okresowych przeglądów pojazdów. 

 

§ 6 

1. Zamawiający dopuszcza realizację części zadań przedmiotu umowy za pomocą 

Podwykonawców. 

2. Zakres usług, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą Podwykonawców (jeżeli 

dotyczy).................................................................................................................................... 

3. W pozostałym zakresie Wykonawca będzie realizował usługi samodzielnie. 

4. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy wykonania części przedmiotu 

umowy nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca wraz z przedstawieniem umowy  

z Podwykonawcą /dalszym Podwykonawcą lub jej projektu, o której mowa w § 7 ust.1 umowy, 

przedstawi Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w art.25a ust.1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia wobec tego Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. 

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy 

zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę/ 

dalszego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzania wykonania części zamówienia 

Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy. 

6. Powierzenie wykonania przedmiotu umowy Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy nie 

wyłącza obowiązku spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych 

postanowieniami umowy. 
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§ 7 

1. W razie realizowania przedmiotu umowy za pomocą Podwykonawców, do zawarcia przez 

Wykonawcę umowy z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli  

Zamawiający   w   terminie   14   dni   od   przedstawienia   mu   przez   Wykonawcę    umowy     

z Podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że 

wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

2. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy. Przepis ust. 1 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

 

 

§ 8 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo/ dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są 

usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy, w przypadku uchylenia się od obowiązku 

zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zamówienia na usługi. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, 

której przedmiotem są usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający 

informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

 

 

 

§ 9 

1. Dowozy i odwozy dzieci i uczniów odbywać się będą na podstawie zakupionych przez 

Zamawiającego imiennych biletów miesięcznych. Zgodnie ze złożoną ofertą ceny biletów 

miesięcznych przedstawiają się następująco: 

 

 

A – Dowóz do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rytwianach i powrót do miejsca zamieszkania 



 OR.4464.2.2019.MZ    

 

 

LP 

Nazwa 

miejscowości - 

ilość biletów 

Ilość uczniów  

a) 3-5 letnich  

b) 6 lat i starszych 

Cena jednego 

biletu  

miesięcznego 

netto zł 

VAT 

stawka 

…….% 

zł 

Razem 

cena brutto 

jednego biletu 

m-czego 

(kol. 4+5) 

zł 

Wartość 

biletów brutto 

(zł) 

(kol. 3x kol.6) 

zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Ruda-38 

a)     5     

b)    33     

2 Rudniki-1 
a)     0     

b)     1     

3 Niedziałki-23 

a)     4     

b)    19     

4 Szczeka-31 
a)     12     

b)     19     

5 Kłoda-53 
a)     4     

b)    49     

6 Rytwiany-37 
a)     6     

b)    31     

7 Grobla-9 
a)     0     

b)    9     

8 
Gaj Święcicki-

15 

a)     3     

b)    12     

9 Tuklęcz-21 
a)     2     

b)    19     

10 Święcica-3 

a)     1     

b)     2     

11 Staszów-9 
a)     1     

b)    8     

12 Sichów Duży-5 a)     0     
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b)    5     

13 Sichów Mały-2 

a)     1     

b)     1     

14 Strzegom- 5 
a)    0     

b)    5     

Razem 252 
a)   39    

b)  213 
X X X 

WA 

 

B – Dowóz do Zespołu Placówek Oświatowych w Sichowie Dużym i powrót do miejsca zamieszkania 

LP 
Miejscowość- 

ilość biletów 

Ilość uczniów  

a) 3-5 letnich  

b) 6 lat i starszych 

Cena jednego 

biletu  

miesięcznego 

netto (zł.) 

VAT 

stawka 

…….% 

(zł) 

Razem 

cena brutto 

jednego biletu 

m-czego 

(kol. 4+5) 

Wartość 

biletów 

brutto (zł) 

(kol. 3x kol.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Koniemłoty- 3 

a)     1     

b)     2     

2 Gaj Święcicki- 2 
a)     0     

b)    2     

3 Podborek- 14 

a)     3     

b)     11     

4 Święcica-14 
a)     2     

b)   12     

5 Pacanówka- 11 
a)     1     

b)     10     

6 Tuklęcz(Wzory)- 1 
a)     0     

b)    1     

7 Sichów Mały- 34 
a)   8     

b)   26     
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Razem 79 
a) 15     

b) 64 
X X X 

WB 

 

 

 

C – Dowóz do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Strzegomiu 

LP 
Miejscowość -

ilość biletów 

Ilość uczniów  

a) 3-5 letnich  

b) 6 lat i starszych 

Cena jednego 

biletu  

miesięcznego 

netto (zł.) 

VAT 

stawka 

…….% 

(zł) 

Razem 

cena brutto 

jednego biletu 

m-czego 

(kol. 4+5) 

Cena biletów 

za jeden 

miesiąc 

brutto (zł) 

(kol. 3x kol.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Mucharzew- 

17 

a)     0     

b)    17     

2 Strzegom- 23 

a)     4     

b)    19     

3 Strzegomek- 9 
a)     2     

b)     7     

Razem 49 
  a)   6 

  b)  43 
X X X 

WC 

 

 

Razem wartość z formularzy A,B,C  =   cena za  380 biletów za jeden miesiąc  brutto 

.…………………….  zł, słownie złotych ………………………………………………………… 

     (WA7+WB7+WC7)    
 

Ceny jednostkowe biletów miesięcznych uwzględniają ulgę, jeżeli zachodzą okoliczności 

uprawniające do zastosowania art. 5 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku  

o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tj. Dz. U. z 

2018 r. poz. 295 z późn. zm.). 

 

2. Zaoferowane przez Wykonawcę ceny jednostkowe biletów miesięcznych ustalone zostają na 

czas trwania umowy i nie ulegną zmianie w okresie jej obowiązywania. Podane w ust. 1 ceny 

jednostkowe biletów miesięcznych zawierają wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, wynikające ze Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, jak również nie ujęte w tych materiałach, a niezbędne do 

wykonania przedmiotu umowy. 

3. Za świadczenie usług będących przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawcy przysługiwać 

będzie comiesięczne wynagrodzenie w wysokości wynikającej z iloczynu liczby faktycznie 

wydanych biletów miesięcznych na dany miesiąc i ceny jednostkowej brutto biletu 

miesięcznego na danym odcinku trasy. 
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4. Bilety miesięczne wydawane będą na podstawie list uczniów dostarczonych przez 

Zamawiającego, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, na który ma obowiązywać bilet. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości uczniów przewożonych na 

poszczególnych trasach w trakcie realizacji zamówienia, a tym samym zmiany liczby 

zapotrzebowanych biletów miesięcznych. 

5. Jeżeli w trakcie realizacji umowy wystąpi konieczność dowozu ucznia   

z miejscowości nie ujętej w powyższym zestawieniu cen jednostkowych, to trasa ulegnie 

zmianie, a Wykonawca zobowiązuje cenę za taki bilet określić według ceny za bilet                  z 

miejscowości o takim samym przedziale odległości od przystanku do placówki oświatowej. 

6. Wydanie biletów miesięcznych na dany miesiąc potwierdzają dyrektorzy poszczególnych 

placówek oświatowych.  

7. Wynagrodzenie dla Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego na podstawie 

comiesięcznej faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę, po wydaniu uczniom imiennych 

miesięcznych biletów oraz po upływie danego miesiąca, na który bilety zostały wydane. 

Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na rachunek bankowy w Banku 

…....................................................., nr rachunku …..................................................., w terminie 

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz  

z dokumentem potwierdzenia wydania biletów miesięcznych, z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej. 

8. W przypadku nie dołączenia do faktury dokumentu potwierdzenia wydania biletów  

miesięcznych, Zamawiający dokona zapłaty tylko i wyłącznie po dostarczeniu go przez 

Wykonawcę. W takim przypadku termin zapłaty określony w ust. 6 zdanie drugie nie jest 

wiążący dla Zamawiającego i rozpoczyna swój bieg od dnia dostarczenia kompletu 

dokumentów. 

9. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku 

zmiany liczby zapotrzebowanych biletów miesięcznych. 

10. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za usługi stanowiące 

przedmiot niniejszej umowy jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji 

usług objętych niniejszą umową. 

11. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 

mow  w ust. 9, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebraną usługę w części 

równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

12. Dowodami zapłaty mogą być przykładowo dowody uznania rachunku  Podwykonawcy/ 

dalszego Podwykonawcy oraz złożone przez te podmioty oświadczenia potwierdzające 

dokonaną płatność. Wskazane dokumenty/ oświadczenia powinny zostać złożone 

Zamawiającemu w oryginale oraz powinny w swej treści zawierać odwołanie do 

przedmiotowej umowy, umowy o podwykonawstwo/ dalsze podwykonawstwo, wskazanie 

wysokości wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo/ dalsze 

podwykonawstwo oraz nazwę zamówienia za które zostało wypłacone, a także termin w 

którym nastąpiło dokonanie płatności. 

13. W sytuacji realizacji przez Podwykonawcę/ dalszego Podwykonawcę na rzecz Wykonawcy 

kilku umów o podwykonawstwo/ dalsze podwykonawstwo Zamawiający w celu 

udokumentowania dokonania zapłaty Podwykonawcy wymaga wystawienia dowodu zapłaty, 

o którym mowa w ust. 11 każdorazowo do każdej z realizowanych przez Podwykonawcę/ 

dalszego Podwykonawcę, na rzecz Wykonawcy umowy o podwykonawstwo/ dalsze 

podwykonawstwo. 

14. Wszystkie wskazane w niniejszym paragrafie kwoty zawierają należy podatek VAT. 

15. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku

 bankowego Zamawiającego. 

 

§ 10 

W przypadku wystąpienia konieczności powierzenia Wykonawcy danych osobowych, Zamawiający, 

na podstawie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), odrębną umową 

powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 11 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy w 

zakresie: kierowania autobusami, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy 

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). 

2. Wykonawca lub  Podwykonawca  zobowiązuje   się,   że   pracownicy   wykonujący  czynności 

w zakresie opisanym w  ust.  1  niniejszego  paragrafu  będą  zatrudnieni  na  podstawie  umowy 

o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 

z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których 

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania w/w wymogów, 

2) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust.1 niniejszego paragrafu czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie 

to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy przypadek niespełnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów kodeksu pracy, osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 

niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w przedłożeniu przez 

Wykonawcę dowodów, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w wysokości 300,00 zł 

(słownie złotych: trzysta 00/100) za każdy dzień opóźnienia. 

7. Zamawiający ma prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. Zapłata kar umownych nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na 
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zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania 

uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 12 

1. Strony postanawiają o stosowaniu kar umownych. Kary te będą naliczane w następujących 

wypadkach i w wysokościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za każdy przypadek opóźnienia powyżej 30 minut w dowozie lub odwozie uczniów,  

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy,  

z zastrzeżeniem § 13, 

b) za każdy przypadek niewykonania dowozu lub odwozu uczniów, w wysokości 1% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem § 13, 

c) za każdy przypadek nie wywiązania się z obowiązku wynikającego z § 3 ust. 3 pkt 2 

niniejszej umowy, w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 

umowy, 

d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on 

odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego § 9 ust. 1 

umowy, 

e) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego § 9 ust. 1 

umowy, 

f) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 1 % wynagrodzenia należnego 

danemu Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia. 

2) Wykonawca może żądać od Zamawiającego kar umownych: 

a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający ponosi 

odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 

umowy, 

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi on 

odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 

umowy. 

2. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 13 

Wykonawca nie  ponosi  odpowiedzialności  za  niewykonanie  usługi  lub  opóźnienie  autobusu                   

w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: gołoledź, nieprzejezdność dróg, mrozy poniżej 

– 20 ° C. 

 

§ 14 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ….................... r. do dnia …........................ r. 

2. Umowa wygasa z upływem terminu na jaki została zawarta.  

 

§ 15 

1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Na podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy o zamówienie w stosunku do treści oferty, na 
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podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 

1) zmian przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, w zakresie: 

a) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych 

od stron umowy mających wpływ na termin realizacji umowy (np. przesunięcie terminu 

ferii bądź wakacji), 

b) zmiany sposobu spełniania przez Wykonawcę świadczenia usług stanowiących 

przedmiot niniejszej umowy w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego wpływających na sposób spełnienia usług, 

c) zmian osobowych w sytuacji: 

− zmiany osób, będących personelem Wykonawcy wskazanym w ofercie, przy pomocy 
których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej 
równoważnymi uprawnieniami, na zasadach określonych w niniejszej umowie, 

− zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych w art. 25 a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia 

d) w zakresie zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia na wniosek 

Zamawiającego od realizacji części zamówienia, pod warunkiem wystąpienia 

obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie 

przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia 

bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne 

skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia      i związane z tym 

racjonalne wydatkowanie środków publicznych. 

e) zmiany wynagrodzenia w sytuacji zmiany ustawowej stawki podatku VAT,  

z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia netto, 

2) Zmian, wskazanych przez ustawodawcę w art. 144 ust. 1 pkt 2 do pkt 6 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

3. Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 

 

§ 16 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści kodeksu cywilnego Stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy 

a) gdy Wykonawca nie wykonuje usługi zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje 

zobowiązania umowne, 

b) w przypadku utraty uprawnień Wykonawcy do wykonywania przedmiotu umowy, 

c) ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy, 

d) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

2. Odstąpienie od umowy, z zastrzeżeniem ust.1 pkt 1 lit.d , powinno nastąpić w terminie 3 dni od 

wystąpienia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
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§ 17 

1. Strony postanawiają, że ewentualny przelew wierzytelności, przekaz, sprzedaż oraz zastawienie 

jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy lub jakiejkolwiek jej części, 

korzyści  z  niej   lub   udział   w   niej   na   osoby   trzecie   wymaga   zgody   Zamawiającego,   

z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu. 

2. Ewentualna zgoda, o której stanowi ust. 1 niniejszego paragrafu, nie może być wyrażona, gdyby 

mogło to doprowadzić do utraty bądź obniżenia możliwości zaspokojenia, z kwoty należnej 

Wykonawcy, ewentualnych roszczeń Podwykonawców (istniejących i potencjalnych) w 

stosunku do Zamawiającego w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 

przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia. 

3. Ewentualna zgoda, o której stanowi ust. 1 niniejszego paragrafu, nie może dotyczyć pełnej 

wysokości należności Wykonawcy, określonej niniejszą umową. 

§ 18 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

§ 19 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego, w tym m. in. przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Przewozowe 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 20 

Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 21 

Wykaz załączników do niniejszej umowy: 

1/  Wykaz tras dowozów i miejsc zamieszkania uczniów  (Zał. Nr 10 do SIWZ), 

2/ Oferta Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający:        Wykonawca: 
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Załącznik nr 10 

OPIS TRAS DOWOZU UCZNIÓW 

Część 1.  DOWÓZ UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  

IM. JANA PAWŁA II W RYTWIANACH 

TRASA  Nr I  : 

 KŁODA- RUDA- NIEDZIAŁKI- SZCZEKA -SZKOŁA 

10 przystanków 

42 uczniów (3-5 lat :0 ; 6 lat i starszych: 42) 

Dowóz na godz.: 7:40 

Odwóz trasą jw. o godz.: 14:25 

TRASA  Nr II  : 

 STASZÓW (PIPAŁA)- GLINKI- SZKOŁA 

5 przystanków 

32 uczniów (3-5 lat :6 ; 6 lat i starszych: 26) 

Dowóz na godz.: 7:20 

Odwóz trasą jw. o godz.:  

13:30 (bez przystanku Staszów Pipała)- 17 uczniów (3-5 lat :5 ; 6 lat i starszych: 12) 

i 14:45- 15 uczniów (3-5 lat :0 ; 6 lat i starszych: 15) 

TRASA  Nr III  : 

 KŁODA (ul. Słoneczna, ul. Długa, ul. Jana Pawła II, ul. Klasztorna)- PODKŁODZIE- RYTWIANY-

SZKOŁA 

11 przystanków 

27 uczniów (3-5 lat :0 ; 6 lat i starszych: 27) 

Dowóz na godz.: 7:50 

Odwóz trasą jw. o godz.: 14:20 

TRASA  Nr IV  : 

 GROBLA- GAJ ŚWIĘCICKI- ŚWIECICA- TUKLĘCZ- WZORY- RYTWIANY-SZKOŁA 

9 przystanków 
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27 uczniów (3-5 lat :0 ; 6 lat i starszych: 27) 

Dowóz na godz.: 7:50 

Odwóz trasą jw. o godz.: 14:25 

TRASA  Nr V: 

STRZEGOM- RYTWIANY (ul. Klasztorna)-SZKOŁA 

4 przystanki 

10 uczniów (3-5 lat :2 ; 6 lat i starszych: 8) 

Dowóz na godz.: 7:40 

Odwóz trasą jw. o godz.: 14:25 

TRASA  Nr VI : 

GROBLA- GAJ ŚWIĘCICKI- ŚWIĘCICA- SICHÓW DUŻY- SICHÓW MAŁY - GAJ ŚWIĘCIKI- TUKLĘCZ 

SZKOŁA  

10 przystanków 

29 uczniów (3-5 lat :7 ; 6 lat i starszych: 22) 

Dowóz na godz.: 8:30 

Odwóz trasą jw. o godz.: 13:50 

TRASA  Nr VII  : 

 KŁODA (ul. Długa)- RUDA- RUDNIKI- NIEDZIAŁKI- KŁODA (ul . Jana Pawła II)- RYTWIANY- SZKOŁA 

10 przystanków 

44 uczniów (3-5 lat :9 ; 6 lat i starszych: 35) 

Dowóz na godz.: 8:40 

Odwóz trasą jw. o godz.: 13:30 

TRASA  Nr VIII  : 

 SZCZEKA- KŁODA(ul. Długa, ul. Słoneczna)- RYTWIANY(ul. Niwy)-SZKOŁA 

11 przystanków 

41 uczniów (3-5 lat : 17 ; 6 lat i starszych: 24) 

Dowóz na godz.: 8:40 

Odwóz trasą jw. o godz.: 13:30 
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__________________________________________________________________________________

Część 2A.  DOWÓZ UCZNIÓW DO ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  

 PUBLICZNA SZKOŁA I PRZEDSZKOLE IM. MARII FIRLEJCZYK W SICHOWIE DUŻYM 

TRASA  Nr I  : 

 KONIEMŁOTY-PODBOREK-PACANÓWKA-ŚWIĘCICA-SZKOŁA 

7 przystanków 

38 uczniów (3-5 lat :7 ; 6 lat i starszych: 31) 

Dowóz na godz.: 7:15 

TRASA  Nr II  

ŚWIĘCICA -GAJ ŚWIĘCICKI- TUKLĘCZ - MAŁY SICHÓW) 

7 przystanków 

41 uczniów (3-5 lat :9 ; 6 lat i starszych: 32) 

Część 2B.  ODWÓZ UCZNIÓW DO ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  

 PUBLICZNA SZKOŁA I PRZEDSZKOLE IM. MARII FIRLEJCZYK W SICHOWIE DUŻYM 

TRASA  Nr I  

SZKOŁA- PACANÓWKA-PODBOREK-ŚWIĘCICA 

6 przystanków 

22 uczniów (3-5 lat :6 ; 6 lat i starszych: 16) 

Odwóz o godz.: 13:10 

TRASA  Nr II 

SZKOŁA- SICHÓW MAŁY -TUKLĘCZ-GAJ ŚWIĘCICKI- ŚWIĘCICA-PACANÓWKA 

10 przystanków 

36 uczniów (3-5 lat :8 ; 6 lat i starszych: 28) 

Odwóz o godz.: 14:05 

 

TRASA  Nr III  

SZKOŁA- SICHÓW MAŁY -PACANÓWKA-PODBOREK 

6 przystanków 

18 uczniów (3-5 lat :0 ; 6 lat i starszych: 18) 
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Odwóz o godz.: 13:10 

__________________________________________________________________________________ 

Część 3.  DOWÓZ UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO W STRZEGOMIU 

TRASA  Nr I  : 

 MUCHARZEW- STRZEGOM- STRZEGOMEK-SZKOŁA 

7 przystanków 

42 uczniów (3-5 lat :5 ; 6 lat i starszych: 37) 

Dowóz na godz.: 7:25 

Odwóz trasą jw. o godz.:  

12:35- 30 uczniów (3-5 lat :5 ; 6 lat i starszych: 25)  

 i 14:50- 12 uczniów (3-5 lat :0 ; 6 lat i starszych: 12) 

TRASA  Nr II  : 

STRZEGOMEK-SZKOŁA 

2 przystanki 

7 uczniów (3-5 lat :1 ; 6 lat i starszych: 6) 

Dowóz na godz.: 7:35 

Odwóz trasą jw. o godz.:  

12:35- 4 uczniów (3-5 lat :1 ; 6 lat i starszych: 3) 

 i 14:50- 3 uczniów (3-5 lat :0 ; 6 lat i starszych: 3) 
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Część 1.  DOWÓZ UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO 

IM. JANA PAWŁA II W RYTWIANACH I POWRÓT DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

 uczniowie 

  3-- 5 lat 6 lat i starsi razem 

Ruda 5 33 38 

Rudniki  0 1 1 

Niedziałki 4 19 23 

Szczeka 12 19 31 

 Kłoda 4 49 53 

 Rytwiany 6 31 62 

Grobla 0 9 9 

Gaj  Święcicki 3 12 15 

Tuklęcz 2 19 21 

Święcica 1 2 3 

Staszów 1 8 9 

Sichów Duży 0 5 5 

Sichów Mały 1 1 2 

Strzegom 0 5 5 

RAZEM 39 213 252 
 

Część 2.  DOWÓZ UCZNIÓW DO ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  

 IM. MARII FIRLEJCZYK W SICHOWIE DUŻYM  I POWRÓT DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

 uczniowie 

  3-- 5 lat 6 lat i starsi razem 

Koniemłoty 1 2 3 

Gaj Święcicki 0 2 2 

Podborek 3 11 14 

Święcica 2 12 14 

Pacanówka 1 10 11 

Tuklęcz (Wzory) 0 1 1 

Sichów Mały 8 26 34 

RAZEM 15 64 79 
 

Część 3.  DOWÓZ UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W STRZEGOMIU 

 I POWRÓT DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

 uczniowie 

  3-- 5 lat 6 lat i starsi razem 

Mucharzew 0 17 17 

Strzegom 4 19 23 

 Strzegomek 2 7 9 

RAZEM 6 43 49 
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Załącznik Nr 11 

 

OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA 

OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO  

  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO 1wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

 

Podpis upoważnionego  

przedstawiciela Wykonawcy 

 

………………………………. 

 

 

 

                                                           
1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 


