Załącznik Nr 5 do SWIZ Nr MGZO.272.9.2017.AD

PROJEKT UMOWY NR MGZO.272. …. .2017.AD

zawarta w dniu ……………………… 2017 roku w Sztumie pomiędzy:
 Miastem i Gminą Sztum ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, NIP 579-22-11-352 reprezentowanym
przez dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie, - Panią Katarzynę Krzyżykowską
działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr OR.II.0052.80.2.2016 z dnia
07.11.2016 r., zwaną dalej Zamawiającym,
a
* gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:
 spółką pod firmą „….” z siedzibą w ……………….., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego w .… pod numerem …. – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej umowy, reprezentowaną
przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
zwaną dalej Przewoźnikiem.
* gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
 Panią/Panem ….., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „….” z siedzibą w ………………..
– zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej umowy, reprezentowaną/nym przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
zwaną/-ym dalej Przewoźnikiem.
W wyniku wyboru Wykonawcy dokonanego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz.
2164) strony postanawiają, co następuje:
§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych tj. dowóz uczniów zamieszkałych
na terenie Miasta i Gminy Sztum do gimnazjum, szkół podstawowych i publicznych przedszkoli, dla
których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum oraz ich odwóz po zakończonych zajęciach
lekcyjnych wraz z zapewnieniem im opieki podczas transportu, w latach szkolnych 2017/2018 2018/2019. Dowóz organizowany jest do niżej wymienionych placówek oświatowych:
1) Zespołu Szkół w Czerninie,
2) Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie,
3) Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie,
4) Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie.
§2
Obowiązki Przewoźnika
1. Przewoźnik oświadcza, iż posiada uprawnienia do wykonywania przewozów osób na podstawie
licencji na krajowy transport drogowy osób.
1

Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby
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2. Przewoźnik zobowiązany jest do:
1) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z rozkładem jazdy stanowiącym załącznik Nr 1 do
niniejszej umowy. W przypadku zmian godzinowych w szkolnych planach zajęć planowane
godziny dowozu oraz odwozu uczniów do poszczególnych placówek oświatowych, o których
mowa w § 1 niniejszej umowy mogą ulec zmianie. W takim wypadku Przewoźnik zobowiązany
jest niezwłocznie dostosować rozkład jazdy autobusów do potrzeb Zamawiającego.
2) zapewnienia dowozu uczniom wymienionym w wykazach uczniów uprawnionych do
bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu, sporządzonych przez dyrektorów placówek
oświatowych, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, według wzoru określonego w załączniku
nr 2 do niniejszej umowy. Dowóz odbywa się na podstawie imiennych biletów miesięcznych,
3) przygotowania i przekazania uczniom uprawnionym do dowozu, wymienionym w wykazach, o
których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu imiennych biletów miesięcznych,
4) zapewnienia dowożonym uczniom opieki podczas dowozu. W każdym autobusie Przewoźnik
musi zapewnić opiekuna. Opiekunem nie może być kierowca autobusu. Do obowiązków
opiekuna należy, w szczególności:
a) zapewnienie uczniom korzystającym z dowozu bezpieczeństwa podczas wsiadania oraz
wysiadania z autobusu,
b) kontrola uprawnień uczniów do korzystania z przejazdu na podstawie biletu miesięcznego,
c) ustalanie sposobu porozumiewania się z kierowcą w czasie jazdy,
d) zapewnienie wszystkim uczniom miejsc siedzących,
e) w przypadku przewozu dzieci z ograniczonymi możliwościami poruszania się, poruszających
się na wózkach inwalidzkich, kulach itp. Do obowiązków opiekuna należy wnoszenie i
wynoszenie z pojazdu przewożonych uczniów oraz ich wózków inwalidzkich itp.
Za początek podjęcia obowiązków opiekuna uważa się moment odebrania uczniów z
przystanków autobusowych, natomiast za zakończenie moment przekazania ich
nauczycielom upoważnionym przez dyrektorów poszczególnych szkół w trakcie dowozu i
odwrotnie w trakcie odwozów.
5) umieszczenia rozkładów jazdy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy na wszystkich
wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach,
6) oznakowanie autobusu poprzez zamieszczenie w widocznym miejscu informacji o trasie
przejazdu,
7) zagwarantowania przewożonym uczniom warunków bezpieczeństwa i higieny oraz takich
wygód, jakie ze względu na rodzaj transportu uważa się za niezbędne, a w szczególności poprzez
zapewnienie wszystkim przewożonym uczniom miejsc siedzących oraz przestrzeganie ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz.
1260),
8) realizacji przedmiotu umowy przy wykorzystaniu autokaru spełniającego wymagania techniczne
określone przepisami prawa, posiadającego aktualne badania techniczne oraz aktualne
ubezpieczenia komunikacyjne OC i od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).
Przewoźnik jest zobowiązany do dbałości o stan techniczny autokaru, utrzymania jego czystości i
estetyki;
9) dokonywania bieżących napraw, konserwacji wszelkich badań technicznych, które uzależniają
dopuszczenie pojazdów do ruchu oraz dostarczania na żądanie Zamawiającego kserokopii
aktualnych dokumentów potwierdzających wykonanie badań,
10) zatrudniania przez cały okres realizacji przedmiotu umowy kierowców, którzy spełniają
wymagania określone w art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1907 z późn. zm.), a także posiadają minimum
pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu autobusów oraz dostarczania na żądanie
Zamawiającego kserokopii aktualnych dokumentów potwierdzających spełnianie tych wymagań,
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11) natychmiastowego poinformowania Zamawiającego o braku możliwości realizacji usługi przez
Przewoźnika,
12) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o awarii pojazdu w trakcie przewozu i
zapewnienia w jak najkrótszym czasie pojazdu zastępczego, który musi spełniać warunki
określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.
U. z 2017 roku, poz. 1260),
13) dysponowania aktualnymi umowami ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy oraz przedłożenia kserokopii umów
ubezpieczenia na żądanie Zamawiającego,
14) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim przy
wykonywaniu usług będących przedmiotem niniejszej umowy,
15) wyposażenia kierowców i opiekunów w identyfikatory pozwalające zidentyfikować imię i
nazwisko każdej z tych osób i nazwę firmy przewozowej oraz wyposażenia opiekunów w telefon
komórkowy. Numer telefonu opiekuna udostępnia się opiekunom prawnym dowożonych dzieci.
16) pokrywania wszelkich kosztów ubezpieczenia pojazdów i osób od ewentualnych następstw
nieszczęśliwych wypadków mogących nastąpić w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
3. Liczba uczniów dowożonych do poszczególnych placówek oświatowych, o których mowa w § 1
niniejszej umowy może ulec zmianie. W takim wypadku Przewoźnik zobowiązany jest zapewnić
środek transportu – autobus o liczbie miejsc siedzących nie mniejszej niż liczba uczniów
uprawnionych do dowozu, o których mowa w § 2 ust 2 pkt 2 niniejszej umowy.
4. Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Przewoźnik powierzył realizację Zamówienia lub
jego części Przewoźnik odpowiada jak za własne.
5. Przewoźnik zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych, uzyskanych
w związku z realizacją niniejszej umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
6. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami, o
których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.
7. Przewoźnik zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu
realizacji umowy.

1.

2.

3.

4.
5.

§3
Prawa i obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Przewoźnika o wszelkich zmianach dotyczących
uczniów uprawnionych do dowozu i opieki w czasie przewozu niezwłocznie po uzyskaniu informacji
od dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, którego zmiana dotyczy.
W przypadku nie wywiązania się przez Przewoźnika z obowiązku określonego w § 2 ust. 2 pkt 11
niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo zlecić usługę dowozu wybranemu przez siebie
wykonawcy i obciążyć kosztami Przewoźnika.
Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w
wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć, spowodowana
działalnością Przewoźnika.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogą wyniknąć z ruchu
pojazdów oraz działania lub zaniechania działania personelu w trakcie realizacji dowozu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli Przewoźnika pod względem prawidłowości wykonania
przedmiotu umowy oraz prawo dokonywania przeglądów stanu technicznego danego pojazdu,
niezależnie od przeglądów dokonywanych na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym, na koszt
Przewoźnika, w sytuacji wątpliwości, co do stanu technicznego danego pojazdu.
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§4
Termin realizacji
Przewoźnik zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy w terminie od 4 września 2017
roku do dnia 21 czerwca 2019 roku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
W okresie ferii zimowych Przewoźnik zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci uczęszczających do
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach przedszkolnych zgodnie z zapotrzebowaniem
opiekunów prawnych tych dzieci.
W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych lub przedszkolnych w innym dniu wolnym od zajęć,
Przewoźnik zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez
dyrektora szkoły i zaakceptowanym przez Zamawiającego.
W przypadku czasowej zmiany organizacji ruchu, zmiany organizacji pracy szkoły, niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi lub innymi wydarzeniami, które mogą skrócić lub wydłużyć zajęcia
lekcyjne, Przewoźnik zobowiązany jest zapewnić dowóz zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez
dyrektora szkoły zaakceptowanym przez Zamawiającego.
Realizacja zamówienia w dniach określonych w ust. 2-4 niniejszego paragrafu nie wymaga zmiany
umowy.
§5
Wynagrodzenie Przewoźnika
Z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy Przewoźnikowi przysługuje wynagrodzenie
miesięczne w wysokości stanowiącej iloczyn liczby uczniów uprawnionych do dowozu oraz ceny
brutto za jeden bilet miesięczny, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ………………… roku w wysokości:
………………… złotych brutto (słownie:………………..…………………………………………....……. złotych brutto) w
tym podatek VAT.
Przewoźnik, na koniec każdego miesiąca, zobowiązany jest do dostarczania oświadczeń
potwierdzających wykonanie usługi, wystawionych przez dyrektorów placówek oświatowych,
określonych w § 1 niniejszej umowy, których wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
Należność za zrealizowanie przedmiotu umowy zostanie przekazana na rachunek bankowy
Przewoźnika wskazany w fakturze, w terminie do ……. dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury przez Przewoźnika, ale nie wcześniej niż po dostarczeniu
oświadczeń. Oświadczenia potwierdzające wykonanie usługi są podstawą do wypłaty
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Podstawę wystawienia faktury stanowi wykaz uczniów uprawnionych do dowozu, o których mowa
w § 2 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy.
Za termin doręczenia faktury uznaje się datę wpływu do Miejsko Gminnego Zespołu Oświaty w
Sztumie.
Wykonawca wystawi fakturę po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. Faktura będzie
wystawiona na: Nabywca: Miasto i Gmina Sztum ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum NIP 579-22-11352; Odbiorca: Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum.

§6
Kary umowne
1. Przewoźnik zobowiązany jest do zapłaty kar umownych na rzecz Zamawiającego w przypadku:
1) niewykonania kursu przez Przewoźnika z przyczyn leżących po jego stronie, w wysokości 5%
miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy, za każdy niewykonany
kurs,
2) opóźnienia w wykonywaniu kursu przez Przewoźnika z przyczyn leżących po jego stronie, w
wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia o którym mowa w § 5 niniejszej umowy, za każde
opóźnienie,
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3) niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, o których mowa w § 2 niniejszej
umowy w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy,
za każde niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Przewoźnika o
którym mowa w § 5 niniejszej umowy.
3. Jeżeli Wysokość kary umownej nie pokrywa wysokości szkody, Zamawiający ma prawo do
dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych.
§7
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:
1) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, 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) Przewoźnik nie rozpoczął wykonywania usług bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał
wykonywanie usług z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo
wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 2 dni,
3) Przewoźnik nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową lub nienależycie
wykonuje swoje obowiązki, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego do
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w terminie czternastu dni od wystąpienia
okoliczności, o których mowa w ust 1 pkt 2-3 niniejszego paragrafu uzasadniających to odstąpienie
w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
3. Odstąpienie od umowy nie pozbawia możliwości dochodzenia zastrzeżonych kar umownych
opisanych w § 6 niniejszej umowy.

1.
2.
3.

4.

§8
Zmiana istotnych postanowień umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy.
Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której zawarto umowę. Zmiany mogą dotyczyć:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy,
2) warunków i terminów płatności.
Zmiany, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych
przypadkach, a w szczególności:
1) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie
okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz którym
nie można zapobiec bądź przeciwdziałać skutecznie. O braku możliwości dotrzymania terminu
Przewoźnik obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, określając jednocześnie
nowy termin realizacji zamówienia,
2) gdy zaistniały okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie zawarcia umowy.

§9
Podwykonawcy
1. Strony ustalają, że bez zgody Zamawiającego, Przewoźnik nie może powierzyć wykonania części
usług podwykonawcy jeżeli nie wskazał tego w ofercie. Wykonawca przedstawiał będzie umowy lub
ich projekty z Podwykonawcami (wykazanymi w ofercie) do akceptacji przez Zamawiającego, z
wykazaniem zakresu ich usług. Zapłata faktur następować będzie po złożeniu przez Wykonawcę
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(Partnera Wiodącego w przypadku konsorcjum) oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu
należności za prace przez niego wykonane.
Postanowienia zawarte w umowach z Podwykonawcami nie mogą być sprzeczne z
postanowieniami niniejszej umowy, w szczególności w zakresie formy rozliczania za wykonanie
usług.
Występując o zgodę, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Przewoźnik przedkłada
Zamawiającemu umowę z podwykonawcą. Brak pisemnego sprzeciwu Zamawiającego w terminie
14 dni od dnia otrzymania umowy będzie przez Strony uważany za wyrażenie zgody na jej zawarcie
z podwykonawcą. Umowy nieprzedłożone Zamawiającemu, będą uważane za niezawarte, w
stosunku pomiędzy stronami, a usługi nimi objęte za zrealizowane przez Przewoźnika.
Przewoźnik zobowiązuje się koordynować prace realizowane przez podwykonawców z
zastrzeżeniem, że Stroną dla Zamawiającego będzie w każdym przypadku Przewoźnik.
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten
wykonuje usługi w sposób wadliwy, niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy oraz
obowiązującymi przepisami.
Wszystkie zapisy dotyczące Przewoźnika stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych
podwykonawców.
§ 10
Wymagania zatrudnienia przez Przewoźnika
osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez Przewoźnika lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy tj. kierowców i opiekunów.
Zatrudnienie kierowców i opiekunów, wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy trwać
będzie nieprzerwanie przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia.
Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę,
wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP:
1) Wykonawca, w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy, będzie zobowiązany do
przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia, Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności przy realizacji zamówienia.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte realizacją
zamówienia czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze
wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
2) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie do 5 dni roboczych,
przedkładał będzie Zamawiającemu do wglądu aktualne oświadczenie wskazane w pkt 1
niniejszego ustępu potwierdzające zatrudnienie pracowników przez Wykonawcę lub
podwykonawcę tj. aktualne na dzień wezwania oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
zawierające w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte realizacją zamówienia czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk,
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
3) Zamawiający w każdym czasie, w szczególności w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia w
trakcie realizacji zamówienia zatrudnienia osób w innej formie niż określonej w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zastrzega sobie prawo do zawnioskowania o
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
Strona 6 z 13

4. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia:
1) w przypadku nie przedstawienia w terminie dokumentów, o których mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu Przewoźnik będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę w wysokości 100 zł.
2) w przypadku niezatrudnienia na umowę o pracę przy realizacji zamówienia liczby osób
wymaganej przez Zamawiającego, Przewoźnik będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej,
w wysokości 50,00 zł za każdy dzień niezatrudnienia osoby/ osób, za każdą z osób oddzielnie, po
upływie wyznaczonego terminu na zatrudnienie osoby.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo o ruchu drogowym oraz ustawa o transporcie
drogowym.
2. Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane na drodze sądowej przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla
Przewoźnika.
§ 12
Załączniki

Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.

Rozkład jazdy.
Wykaz uczniów uprawnionych do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
Oświadczenie potwierdzające wykonanie usługi.
Formularz ofertowy Wykonawcy.
Wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego/Wydruk z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej.

.............................................................
podpis Zamawiającego

.............................................................
podpis Przewoźnika
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Załącznik nr 1 do umowy nr MGZO.272. …. .2017.AD
z dnia ……………………………… 2017 roku

……………………………………………….
(nazwa Przewoźnika)

ROZKŁAD JAZDY
1. Trasa numer: 4A

2. Imię i nazwisko kierowcy: ……………………………………………………………………………………………………………..
3. Imię i nazwisko opiekuna: …………………………………… tel. kontaktowy: …………………………………………
4. Nr rejestracyjny autobusu: …………………………………………………………………………………………………………….
poniedziałek – czwartek
Godzina:
Przystanek:
7:30
Sztumskie Pole ul. Łąkowa
7:33
Sztumskie Pole ul. Polanka
7:35
Sztumskie Pole ul. Długa
7:40
Sztum – Szkoła nr 1
7:45
Sztum – Szkoła nr 2
15:30
15:35
15:40
15:43
15:45

Sztum – Szkoła nr 1
Sztum – Szkoła nr 2
Sztumskie Pole – ul. Łąkowa
Sztumskie Pole – ul. Polanka
Sztumskie Pole – ul. Długa

piątek
Godzina:
14:30
14:35
14:40
14:43
14:45

Przystanek:
Sztum – Szkoła nr 1
Sztum – Szkoła nr 2
Sztumskie Pole – ul. Łąkowa
Sztumskie Pole – ul. Polanka
Sztumskie Pole – ul. Długa

1.
2.
3.
4.

Trasa numer: 4B
Imię i nazwisko kierowcy: ……………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko opiekuna: …………………………………… tel. kontaktowy: …………………………………………
Nr rejestracyjny autobusu: …………………………………………………………………………………………………………….

poniedziałek-czwartek
Godzina:
Przystanek:
6:40
Sztum
6:55
Ramzy Małe
7:05
Czernin szkoła
7:15
Zajezierze – las
7:17
Zajezierze – zabudowania
7:25
Sztum – szkoła nr 2
7:30
Sztum – szkoła nr 1
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7:35
7:40
7:45

Sztumskie Pole ul. Długa
Sztum – szkoła nr 1
Sztum – szkoła nr 2

9:15
9:17
9:27
9:30
9:35
9:40
9:45

Zajezierze – las
Zajezierze – zabudowania
Sztumskie Pole ul. Łąkowa
Sztumskie Pole ul. Polanka
Sztumskie Pole ul. Długa
Sztum – szkoła nr 1
Sztum – szkoła nr 2

12:30
12:40
12:50
12:52
13:05
13:08
13:13

Sztum – szkoła nr 1
Sztum – szkoła nr 2
Zajezierze – zabudowania
Zajezierze – las
Sztumskie Pole ul. Łąkowa
Sztumskie Pole ul. Polanka
Sztumskie Pole ul. Długa

14:30
14:40

Czernin Szkoła
Ramzy Małe

15:30
15:40
15:50
15:52

Sztum – szkoła nr 1
Sztum – szkoła nr 2
Zajezierze – zabudowania
Zajezierze – las

16:10
16:20
16:22
16:35
16:38
16:42

Sztum – szkoła nr 2
Zajezierze - zabudowania
Zajezierze – las
Sztumskie Pole ul. Łąkowa
Sztumskie Pole ul. Polanka
Sztumskie Pole ul. Długa

piątek
Godzina:
6:40
6:55
7:05
7:15
7:17
7:25
7:30
7:35
7:40
7:45

Przystanek:
Sztum
Ramzy Małe
Czernin szkoła
Zajezierze – las
Zajezierze – zabudowania
Sztum – szkoła nr 2
Sztum – szkoła nr 1
Sztumskie Pole ul. Długa
Sztum – szkoła nr 1
Sztum-szkoła nr 2
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9:15
9:17
9:27
9:30
9:35
9:40
9:45

Zajezierze – las
Zajezierze – zabudowania
Sztumskie Pole ul. Łąkowa
Sztumskie Pole ul. Polanka
Sztumskie Pole ul. Długa
Sztum – szkoła nr 1
Sztum – szkoła nr 2

12:30
12:40
12:50
12:52
13:05
13:08
13:13

Sztum – szkoła nr 1
Sztum – szkoła nr 2
Zajezierze - zabudowania
Zajezierze – las
Sztumskie Pole ul. Łąkowa
Sztumskie Pole ul. Polanka
Sztumskie Pole ul. Długa

14:30
14:40

Czernin szkoła
Ramzy Małe

14:30
14:40
14:50
14:52

Sztum – szkoła nr 1
Sztum - szkoła nr 2
Zajezierze - zabudowania
Zajezierze – las

15:10
15:20
15:22
15:35
15:38
15:42

Sztum – szkoła nr 2
Zajezierze – zabudowania
Zajezierze – las
Sztumski Pole ul. Łąkowa
Sztumskie Pole ul. Polanka
Sztumskie Pole ul. Długa

.............................................................
podpis Zamawiającego

.............................................................
podpis Przewoźnika
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………………………………………

Załącznik nr 2 do umowy nr MGZO.272. …. .2017.AD
z dnia ……………………………… 2017 roku

(pieczęć szkoły)

………….……………, dnia ………………2017 roku

W Y K A Z
uczniów uprawnionych do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
do ……………………………………………………………………...………………. w roku szkolnym …………………………………
(nazwa szkoły/przedszkola)

1. Zgodnie z Art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 września 1991 roku ustawy Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 roku, poz. 59 z późn. zm.) ponieważ droga dziecka odbywającego roczne
przygotowanie przedszkolne oraz dziecka pięcioletniego z domu do najbliższego publicznego
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekracza 3 km uprawnieni do
bezpłatnego dowozu są następujący uczniowie:

Lp.

Imię ucznia

Nazwisko ucznia

Miejsce
zamieszkania
(dokładny adres)

Nr legitymacji
uczniowskiej

Rok
urodzenia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2. Zgodnie z art. 39 ust 3 ww. ustawy oraz art.17 ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty ponieważ droga
dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza:
a) 3 km w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,
b) 4 km w przypadku uczniów klas V-VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów uprawnieni
do bezpłatnego dowozu są następujący uczniowie:
Lp.

Imię ucznia

Nazwisko ucznia

Klasa

Miejsce zamieszkania
(dokładny adres)

Nr legitymacji
uczniowskiej

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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3. Zgodnie z art. 39 ust. 4 ww. ustawy uprawnieni do dowożenia są niżej wymienieni uczniowie
niepełnosprawni:
Lp.

Imię ucznia

Nazwisko ucznia

Klasa

Nr legitymacji
uczniowskiej

Miejsce zamieszkania

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

…………………………………………………………………
(podpis i pieczęć dyrektora szkoły/przedszkola)
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……………………………………………….
(pieczęć szkoły)

Załącznik nr 3 do umowy nr MGZO.272. …. .2017.AD
z dnia ……………………………… 2017 roku

……….………….., dnia …………………..…… roku

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż nie wnoszę/wnoszę* zastrzeżeń(nia) co do kursowania autobusów dowożących
dzieci do szkoły w miesiącu …………………………………. Wszystkie kursy zostały wykonane zgodnie z
planem.*
Nie wykonano kursów:*
Lp.
Data godzina
Nr rejestracyjny autobusu
Z powodu:

Poniższe kursy były opóźnione:*
Lp.
Data godzina
Nr rejestracyjny autobusu

Z powodu:

Uwagi:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*- niepotrzebne skreślić:

……………………………………………………………………….
(podpis i pieczęć dyrektora szkoły/przedszkola)
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