
 
Załącznik nr 1 do SIWZ 

OFERTA 
 

Na wykonanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Piaskach w 2016r”. 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i akceptuję wszystkie postanowienia tam zawarte.  

I. DANE OFERENTA 
 
 1. Nazwa ...................................................................................................................... 

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

 2. Adres ........................................................................................................................ 

    3. Tel./Faks. …………………………………………………………………………. 

    4. Email: …………………………………………………………………………….. 

    5. Osoby reprezentujące: 

  a) .................................... stanowisko ......................................... 

  b) ................................... stanowisko ......................................... 

 6. Konto bankowe: ....................................................................................................... 

 7. Numer ewidencji podatkowej NIP .......................................................................... 

II. OFERTA 
 
1. Niniejszym składamy ofertę na: „Dowóz dzieci do Zespołu  Szkół w Piaskach            

w 2016r.”.W cenie uwzględniliśmy obecność opiekuna oraz tzw. „puste przebiegi” 

Cena netto za 1km – ……………………………………………………………. 

Podatek Vat / ....%/ ................................................................................................ 

Cena brutto za 1 km ...........................................................................................  

Słownie brutto ....................................................................................................... 

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

Przewidywana ilość dni w 2016 roku – 186 dni  

Cena brutto za całość zamówienia = 186 dni x 213 km x ……. = ……………. 

          Słownie brutto ........................................................................................................ 

          Rozliczenie nastąpi w oparciu o rzeczywistą ilość dni jazdy.      



          Powyższa cena brutto za całość zamówienia jest wartością maksymalną.    

         Wyczerpanie tej kwoty powoduje wygaśnięcie umowy. 

2. Proponowane warunki płatności za wykonanie zadania i terminy płatności: 

    - zapłata faktury nastąpi w terminie    7 dni 

                                                               14 dni 

                                                               30 dni 

     licząc od daty jej doręczenia ( faktury wystawiane za okresy miesięczne za usługi  

     wykonane w tym okresie) 
        *  obowiązkowo należy dokonać wyboru tylko jednego z wyżej wymienionych   

        terminów 

3.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni,   

      licząc od terminu składania ofert. 

4.  Oświadczamy, że w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do  

     podpisania z Zamawiającym umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia na     

     warunkach określonych w załączonym do SIWZ projekcie umowy. 

5.   Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji    

      przyszłej umowy, której postanowienia w pełni akceptujemy. 

6.  Oświadczamy, że przed podpisaniem umowy wystąpimy do Wójta Gminy Piaski       

     z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych  

     przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. 

7. Oświadczam, iż zamierzam/ nie zamierzam powierzyć wykonanie części  
    zamówienia podwykonawcy: 

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

...................................................................................................................................... 
     ( zakres przewidziany do powierzenia podwykonawcom ) 
8.  Przedkładamy następujące załączniki: 

- ................................................................................................................................ 

- ................................................................................................................................  

- ...............................................................................................................................  

- ................................................................................................................................ 

- ................................................................................................................................  

- ...............................................................................................................................  



- ................................................................................................................................ 

- ................................................................................................................................  

- ...............................................................................................................................  

 
.............................dnia, .................2015r.          ...............................................................           
                                                                                       /podpis i pieczątka osoby 
                                                                     upoważnionej do reprezentowania oferenta/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
..................................................... 
 
..................................................... 
 
..................................................... 
 Nazwa i siedziba wykonawcy 
 
 
 
 

Oświadczenie 
 
 

    W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Piaskach w 2016r.” oświadczam, że zgodnie z 

art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późń. zm.) spełniam warunki dotyczące: 

 
 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

 

 
 
 
 

    ............................................................................. 
     (podpis / podpisy osób upoważnionych do składania     
      oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy ) 
 

  Miejsce i data ........................................................... 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

..................................................... 
 
..................................................... 
 
..................................................... 
 Nazwa i siedziba wykonawcy 
 
 

Oświadczenie 
 
 
W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego                       

pn. „Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Piaskach w 2016r.” oświadczam, że nie podlegam 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24     ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. 

zm.). 

 
 
 

 
 
............................................................................................ 
(podpis / podpisy osób upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy ) 
 
Miejsce i data ............................................................ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

Rozkład jazdy autobusów szkolnych wraz z wykazem miejsc 
zatrzymywania się autobusu 
Kursy 1 autobusu – Podrzecze, Grabonóg, Strzelce Wielkie 
 

 
 
 
 
 

dzień tygodnia godzina odjazdu trasa 

PRZYWOZY do Piasków 

poniedziałek – piątek 700 Grabonóg 

 725 Podrzecze – Grabonóg Melioracja 

ODWOZY z Piasków 

poniedziałek 1245 Podrzecze – Grabonóg - Strzelce Wielkie 

 1340 Podrzecze – Grabonóg – Strzelce Wielkie 

 1435 Podrzecze – Grabonóg – Strzelce Wielkie       

 1525 Podrzecze – Grabonóg - Strzelce Wielkie 

wtorek 1245 Podrzecze – Grabonóg - Strzelce Wielkie 

 1340 Podrzecze – Grabonóg – Strzelce Wielkie 

 1435 Podrzecze – Grabonóg – Strzelce Wielkie       

 1525 Podrzecze – Grabonóg – Strzelce Wielkie 

środa 1245 Podrzecze – Grabonóg – Strzelce Wielkie 

 1340 Podrzecze – Grabonóg – Strzelce Wielkie       

 1435 Podrzecze – Grabonóg – Strzelce Wielkie 

 1525 Podrzecze – Grabonóg – Strzelce Wielkie 

czwartek 1245 Podrzecze – Grabonóg – Strzelce Wielkie 

 1340 Podrzecze – Grabonóg – Strzelce Wielkie 

 1435 Podrzecze – Grabonóg – Strzelce Wielkie 

 1525 Podrzecze – Grabonóg – Strzelce Wielkie 

piątek 1245 Podrzecze – Grabonóg-Strzelce Wielkie 

 1340 Podrzecze – Grabonóg – Strzelce Wielkie 

 1435 Podrzecze – Grabonóg – Strzelce Wielkie 

 1525 Podrzecze – Grabonóg – Strzelce Wielkie 



Kursy 2 autobusu – Michałowo, Drogoszewo, Godurowo, Strzelce Wielkie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dzień tygodnia godzina odjazdu trasa 

PRZYWOZY do Piasków 

poniedziałek – piątek 710 Drogoszewo – Michałowo - Godurowo  

 735  Strzelce Wielkie 

ODWOZY z Piasków 

poniedziałek 1245 Drogoszewo – Michałowo - Godurowo 

 1340 Drogoszewo – Michałowo - Godurowo 

 1435 Drogoszewo – Michałowo - Godurowo 

 1525 Drogoszewo – Michałowo - Godurowo 

wtorek 1245  Drogoszewo – Michałowo - Godurowo 

 1340 Drogoszewo – Michałowo - Godurowo 

 1435 Drogoszewo – Michałowo - Godurowo 

 1525 Drogoszewo – Michałowo - Godurowo 

środa 1245 Drogoszewo – Michałowo - Godurowo 

 1340 Drogoszewo – Michałowo - Godurowo 

 1430 Drogoszewo – Michałowo - Godurowo 

 1525 Drogoszewo – Michałowo - Godurowo 

czwartek 1245 Drogoszewo – Michałowo - Godurowo 

 1340 Drogoszewo – Michałowo - Godurowo 

 1435 Drogoszewo – Michałowo - Godurowo 

 1525 Drogoszewo – Michałowo - Godurowo 

piątek 1245 Drogoszewo – Michałowo - Godurowo 

 1340 Drogoszewo – Michałowo - Godurowo 

 1435 Drogoszewo – Michałowo - Godurowo 

 1525 Drogoszewo – Michałowo - Godurowo 



Kursy 3 autobusu – Drzęczewo Pierwsze, Smogorzewo, Talary, Drzęczewo Drugie 

 
 
 
 

dzień tygodnia godzina odjazdu trasa 

PRZYWOZY do Piasków 

poniedziałek – piątek 730 Drzęczewo I - Drzęczewo I szkoła – 

Smogorzewo sklep  

poniedziałek – piątek 700 Smogorzewo dół – Talary – Smogorzewo góra 

przy szkole – Drzęczewo II 

 815  Smogorzewo – Talary – Drzęczewo Pierwsze 

ODWOZY z Piasków 

poniedziałek 1245 Drzęczewo I – Talary – Smogorzewo – 
Drzęczewo II 

 1340 Drzęczewo I – Talary – Smogorzewo 

 1435 Drzęczewo I – Talary – Smogorzewo 

 1525 Drzęczewo I – Talary – Smogorzewo 

wtorek 1245   Drzęczewo I – Talary – Smogorzewo – 
Drzęczewo II 

 1340 Drzęczewo I – Talary – Smogorzewo 

 1435 Drzęczewo I – Talary – Smogorzewo 

 1525 Drzęczewo I – Talary – Smogorzewo 

środa 1245 Drzęczewo I – Talary – Smogorzewo – 
Drzęczewo II 

 1340 Drzęczewo I – Talary – Smogorzewo 

 1430 Drzęczewo I – Talary – Smogorzewo 

 1525 Drzęczewo I – Talary – Smogorzewo 

czwartek 1245 Drzęczewo I – Talary – Smogorzewo – 
Drzęczewo II 

 1340 Drzęczewo I – Talary – Smogorzewo 

 1435 Drzęczewo I – Talary – Smogorzewo 

 1525 Drzęczewo I – Talary – Smogorzewo 

piątek 1245 Drzęczewo I – Talary – Smogorzewo – 
Drzęczewo II 

 1340 Drzęczewo I – Talary – Smogorzewo 

 1435 Drzęczewo I – Talary – Smogorzewo 

 1525 Drzęczewo I – Talary – Smogorzewo 



AUTOBUSY MINIMUM: 3 autobusy 56-cio osobowe 
 
ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ TRASY PRZEJAZDU Z DZIEĆMI  213  KM 
Podany w zestawieniu czas oznacza godzinę wyjazdu autobusu z przystanku ( przy odwozach 
z Piasków, przy przywozach pierwsza miejscowość z kolumny trasa ) 
 
Wykaz miejsc zatrzymywania się autobusu: 
 
Trasa: Podrzecze – Grabonóg - Strzelce Wielkie 
Stolarnia Antyki w Podrzeczu 
Przystanek PKS w Podrzeczu ( przy byłej melioracji ) 
Przystanek (przy stacji diagnostycznej ) w Podrzeczu 
Przystanek PKS w Podrzeczu 
Przystanek (przy byłej szkole ) w Podrzeczu 
Przystanek w Podrzeczu 30K ( tylko odwóz uczniów ) 
Przystanek Krajewice 107 
Przystanek PKS w Grabonogu 
Przystanek PKS – Huby Grabonóg 
Przystanek PKS w Strzelcach Wielkich 
Przystanek (przy byłej szkole ) w Strzelcach Wielkich 
 
Trasa: Drogoszewo – Michałowo - Godurowo 
Przystanek PKS Drogoszewo 
Przystanek (początek wioski ) w Michałowie 
Przystanek PKS w Michałowie 
Przystanek (koniec wioski ) w Michałowie 
Przystanek PKS w Godurowie 
Przystanek PKS (przy stacji paliw ) w Piaskach  
 
Trasa: Drzęczewo Pierwsze – Talary - Smogorzewo 
Przystanek przy sklepie w Smogorzewie 
Przystanek w Smogorzewie (przed hydrofornią ) 
Przystanek w Smogorzewie ( dół przy posesji nr 22) 
Przystanek w Smogorzewie ( dół przy posesji nr 6) 
Przystanek PKS Talary 
Przystanek PKS Drzęczewo Pierwsze 
Przystanek PKS Smogorzewo ( przy posesji nr 69A) 
Przystanek Drzęczewo Pierwsze ( przy posesji nr 20 ) 
Przystanek PKS Huby Drzęczewo Pierwsze 
Przystanek PKS Drzęczewo Drugie 
Przystanek (były PKS) w Piaskach ul. Poznańska  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
 

Regulamin dowożenia uczniów  
do Zespołu Szkół w Piaskach 

 
1. Przewoźnik winien podać do organu prowadzącego i dyrektora szkoły dane osobowe   
    opiekuna: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania i wykształcenie 
2. Autobusy odjeżdżają z przystanków o godzinie ustalonej w planie dowozu / rozkładzie  
   jazdy / 
3. Z obsługą autobusu zapewniony jest kontakt telefoniczny – tel. komórkowy 
4. Do opiekuna uczniów należy sprawdzenie stanu liczbowego dzieci 
5. Uczniowie odbierani są po lekcjach ze świetlicy szkolnej i wraz z opiekunem wsiadają do  
    autobusu 
6. Uczniowie wysiadają z autobusu tylko w ustalonym przez organ prowadzący miejscu 
7. Do opiekuna należy dopilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu 
8. Uczniowie muszą mieć zagwarantowane miejsca siedzące: 1 uczeń na 1 miejsce 
9. Opiekun ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od chwili wejścia do autobusu   
   do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili    
   opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku swojej miejscowości 
10. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po   
    przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą rodzice. 
11. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów, opiekun sprawuje opiekę nad  
     dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu  
     zastępczego. 
12. W miesiącach zimowych w autobusach musi być włączone ogrzewanie, które powinno   
      być sprawne 
13. O awarii autobusu opiekun natychmiast informuje dyrektora szkoły. 
14. O niewłaściwym zachowaniu uczniów opiekun natychmiast informuje dyrektora Zespołu  
      Szkół w Piaskach.  
15. Opiekun współpracuje z dyrektorem szkoły i wicedyrektorem szkoły oraz wychowawcami  
     świetlicy w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom  
     bezpieczeństwa, poprawy ich zachowania oraz wyeliminowania ucieczek ze szkoły 
16. Uczniom podczas jazdy nie wolno: 
    - wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna 
    - wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu 
    - zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa   
       jadących w nim osób 
    - żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym 
    - rozmawiać z kierowcą 
17. Uczniowie podczas jazdy siadają na wyznaczonych przez opiekuna miejscach 
18. Uczeń dowożony do szkoły może wrócić do domu innym kursem autobusu tylko za zgodą 
szkoły i opiekuna 
19. O wszystkich zmianach terminu dowozu uczniów do szkoły, dyrektor powiadomi 
opiekuna. 
 
 Zatwierdzam:



 
 

Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

WYKAZ ŚRODKÓW TRANSPORTU NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

 
Opis pojazdu ( rodzaj, 

marka/nazwa producenta/typ 
pojazdu) 

Rok 
produkcji, 

model 

Nr rejestracyjny Data ważności 
badania 

technicznego 

Data 
ważności OC

Liczba miejsc bez 
kierowcy 

Forma 
dysponowania        

( dysponuje/będzie 
dysponował* ) 

 
 
 
 

      

 
 
 

 
 
 
 

     

 
 
 
 

      

* - niepotrzebne skreślić. Jeżeli w wykazie środków transportu wykonawca wskazał autobusy, którymi będzie dysponował – wymagane jest pisemne zobowiązanie innego podmiotu, który udostępni wymienione  

     pojazdy 

 
Data...................................    ...................................................... 
     / pieczątka i podpis upoważnionego  

                                                                                                              przedstawiciela oferenta /    



 
Załącznik Nr 7 do SIWZ 

 
WYKAZ OSÓB KTÓRYMI DYSPONUJE/BĘDZIE DYSPONOWAŁ* 

WYKONAWCA 
 

Nazwa i adres wykonawcy:  
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Lp. Imię i nazwisko Funkcja i zakres 

wykonywanych 
czynności 

Opis posiadanych 
uprawnień 

Forma 
dysponowania  
( dysponuje/ 

będzie 
dysponował* ) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

* - niepotrzebne skreślić. Jeżeli w wykazie osób wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował – wymagane jest  

   pisemne zobowiązanie innego podmiotu, który udostępni wymienione osoby 

 
 
 
 
 

............................................................................................ 
(podpis / podpisy osób upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy ) 
 
Miejsce i data ............................................................ 



Załącznik Nr 8 do SIWZ 
 
 

 
 
 
 

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia 

 
 
 

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................................................ 
(podpis / podpisy osób upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy ) 
 
Miejsce i data ............................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 9 do SIWZ 
 
 
 

INFORMACJA 
O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA  

W ART. 24 UST. 2 PKT 5 USTAWY PZP   
 
 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dowóz dzieci do Zespołu 
Szkół w Piaskach w 2016r.”  
 
 
Niniejszym, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, że: 
 
1. Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie  
    konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). W skład w/w grupy   
    kapitałowej wchodzą następujące podmioty: 
 

1) ........................................................................................................................................... 

2) ........................................................................................................................................... 

3) ........................................................................................................................................... 

         
1. Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie  
   konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)*  
 
*niepotrzebne skreślić  
 

      
 
      ............................................................................. 
      (podpis / podpisy osób upoważnionych do składania     
       oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 
   Miejsce i data ............................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 10 do SIWZ 

 
UMOWA NR IZP/05/2015 

 
zawarta w dniu ……………….. w Piaskach pomiędzy:  
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
reprezentowanym przez: 

         ……………………………………………………………………………………. 
         zwanym w treści umowy Przewoźnikiem, 
          a  
         Gminą Piaski 

z siedzibą w Piaskach przy ul. 6-go Stycznia 1 
reprezentowanym przez: 
Wiesława Glapkę -  Wójta Gminy Piaski 
przy kontrasygnacie 

         Elżbiety Karolczak -  Skarbnika Gminy       
zwanym w treści umowy Wynajmującym, 

         o następującej treści: 
 

§ 1 
Wynajmujący zleca, a Przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego 
przedsiębiorstwa do przewozu dzieci do szkoły w Piaskach  wg. harmonogramu 
/zał. nr 1/  zatwierdzonego przez Wójta Gminy ustalającego dzienny limit w 
wysokości 216 km. 
 

§ 2 
Przewoźnik dokona przewozu trzema autobusami o pojemności min. 56 
osobowymi, z których jeden będzie do dyspozycji Wynajmującego przez cały 
dzień. 

 
§ 3 

1. Za przewóz, o którym mowa w paragrafach poprzedzających, Wynajmujący 
zapłaci Przewoźnikowi opłatę w wysokości  213 km x ……. = ……… zł 
brutto (słownie: ……………………………………………………..)  za dzień. 
Za cały 2016r. nie więcej niż …………. zł brutto, słownie brutto: 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 

2. Opłata jest płatna w terminie ……… dni od otrzymania faktury  wystawionej 
przez  Przewoźnika  przelewem na rachunek  nr  …………………………….. 

      …………………………………………………………………………………. 
3. Przewoźnik wystawia i dostarcza  fakturę najpóźniej do dnia 5 miesiąca 

następującego po  miesiącu w którym wykonano przewóz. 
 

 
 

 
 
 



§ 4 
1. Przewoźnik zobowiązuje się do zapewnienia opieki osoby pełnoletniej nad 

dziećmi w czasie przejazdu zgodnie z regulaminem przewozu /zał. nr 2/  
zatwierdzonym przez Wójta Gminy 

2. W opłacie o której mowa w § 3 ust. 1 zawarte jest wynagrodzenie opiekuna.  
3. Przewoźnik zobowiązuje się ubezpieczyć wykonywane przewozy dzieci 

ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. 
4. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód 

wynikających z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w 
czasie wykonywania usługi 

 
§ 5 

1. Przewóz zostanie dokonany w terminie do dnia  04.01.2016  do dnia   
   31.12.2016 r. w dniach nauki szkolnej. O przerwach w nauce oraz o zmianach  
   planu lekcji i związanych z tym zmianach rozkładu jazdy Wynajmujący będzie  
   powiadamiał Przewoźnika z wyprzedzeniem trzydniowym. Jeżeli zmiana  
   rozkładu jazdy spowoduje zmianę tj. wydłużenie lub skrócenie  tras zmianie  
   ulegnie również  opłata określona w § 3 ust. 1 ( niezmienna przez czas trwania  
   umowy pozostaje stawka za 1 km = ……… zł brutto) 
2. Przewoźnik zobowiązuje się do zapewnienia nieprzerwanego codziennego             
    ( w dni nauki szkolnej ) dowozu dzieci na trasach określonych w  
    harmonogramie środkami transportu sprawnymi technicznie, oznaczonymi  
    zgodnie z przepisami    

§ 6 
W przypadku niemożności świadczenia usług przewozowych w uzasadnionych 
przypadkach Przewoźnik zobowiązuje się do niezwłocznego zorganizowania 
zastępstwa zapewniającego równorzędny poziom usług. 
Przez „uzasadnione przypadki” strony rozumieją np. awarię techniczną pojazdu 
 

§ 7 
Wynajmujący zobowiązany jest do określenia miejsc przystanków i czasu zbiórek 
dzieci przewidzianych do przewozu. Załącznik nr 1 rozkład jazdy 
 

§ 8 
1. Strony postanawiają,  że obowiązującą  formę odszkodowania stanowią kary 
umowne naliczane w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
przez przewoźnika. 
Przewoźnik zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej  
a) w wysokości 500,00 zł każdorazowo za nie podstawienie autobusu do przewozu 

( nie wykonanie kursu ) 
b) w przypadku niezgodnego z umową wykonania usług przez Wykonawcę zapłaci 

on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł za każdą stwierdzoną 
niezgodność 

c) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 100 zł za każdą 
godzinę opóźnienia w wykonaniu dowozu 

d) za nieprzestrzeganie regulaminu dowożenia uczniów – każdorazowo 500,00 zł  
e) w wypadku rozwiązania umowy z winy przewoźnika  - przewoźnik zapłaci karę 

umowną w wysokości 10 000,00 zł 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – 10 000 zł 



       2. Przewoźnik zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty    
           wystąpienia przez Zamawiającemu z żądaniem zapłacenia kary. W razie zwłoki w    
           zapłacie Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności  
           przysługującej Przewoźnikowi względem Zamawiającego 
 

§ 9 
Strony postanawiają, że w razie powtarzających się przypadków (co najmniej 
trzykrotnie w okresie obowiązywania umowy) nienależytego wykonania zamówienia  
z winy przewoźnika umowa zostanie rozwiązana bez wypowiedzenia. Przypadki 
nienależytego wykonania umowy muszą być udokumentowane  pisemnie  przez 
Dyrekcję, z podaniem czasu i miejsca zdarzenia oraz nr pojazdu. 

 
§ 10 

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wysokości zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 

§ 11 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zamawiający 
przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu lub w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany 
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna 
 

§ 12 
1. Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian do umowy na następujących 
warunkach:  
a) zmiana stawki podatku VAT w przypadku zmiany przepisów ustawy w zakresie 
korekty stawki podatku VAT 
b) zmian harmonogramu dowożenia uczniów do Zespołu Szkół w Piaskach 
c) zmiana rozkładu jazdy powodująca wydłużenie lub skrócenie tras lub zmianę 
miejsc zatrzymywania się autobusów 
2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 Wykonawca powinien wystąpić z 
wnioskiem o aneks do umowy 
3. Wymaga się, aby zmiana terminu umownego po obustronnym uzgodnieniu 
wprowadzona została w trybie aneksu podpisanego przez strony 
 

§ 13 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości  o tych okolicznościach 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Przewoźnik może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 14 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności 
 

 
 



§ 15 
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał 
sąd pierwszej instancji właściwy miejscowo wg siedziby zamawiającego 
 

§ 16 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (Dz.U Nr 16, poz. 93 z późń. 
zm.) oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego, a 
także przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. 
Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późń. zm. ) 
 

§ 17 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 
jednym dla każdej ze stron 
 
 
 
 

  Przewoźnik :                                                                                    Wynajmujący : 
 
 


