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UMOWA   Nr ....../2019 (wzór) 
 
zawarta w dniu .................................. w Gromadce pomiędzy: 
 
Gminą Gromadka reprezentowaną przez : 
1. Roberta Furmana – Dyrektora  Szkoły Podstawowej w Gromadce 
ul. Sikorskiego 19 , 59-706 Gromadce, NIP 612-169-35-60  
 
przy kontrasygnacie 
Krystyny Tesarskiej – Głównej Księgowej 
zwaną  dalej „ Zamawiającym”   
 

a: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… ................................................... 
reprezentowanym przez .................................................................................... 
NIP .................................... zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 
nieograniczonego na zamówienie publiczne pod nazwą „Dowóz uczniów z Gminy Gromadka do 
Szkoły Podstawowej w Gromadce w roku szkolnym 2019/2020” w zakresie części zamówienia – 
trasy Nr……………………………….. 
została zawarta umowa następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozie uczniów z Gminy Gromadka do 
Szkoły Podstawowej w Gromadce w roku szkolnym 2019/2020 w okresie od 02.09.2019 r. do 
26.06.2020 r. (z wyłączeniem dni ustalonych przez Zamawiającego), w godzinach ustalonych przez 
Zamawiającego oraz odwiezienie dzieci po zajęciach lekcyjnych. Wykonawca zobowiązuje się 
świadczyć usługi w oparciu o minutowy rozkład jazdy, dla określonej trasy, sporządzony przez 
Zamawiającego. Usługa obejmuje dowóz uczniów z miejsca zamieszkania do szkoły i powrót ze 
szkoły do miejsca zamieszkania oraz zapewnienie opieki podczas dojazdów i powrotów. Opieka 
obejmuje dzieci i młodzież podczas wsiadania, przejazdu i wysiadania. Opieka podczas powrotów 
rozpoczyna się na 10 minut przed planowanym odjazdem autobusu. Wykonawca zapewnia co 
najmniej jednego opiekuna na autobus, oprócz kierowcy, opiekunem musi być osoba pełnoletnia, 
posiadająca kwalifikacje pedagogiczne lub zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu BHP 
(osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia). 
 
1.1 Szczegółowy opis obowiązków w zakresie opieki nad uczniami został zawarty w załączniku nr 1 
do umowy, tj.  Regulamin sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkół i odwozu ze 
szkół na terenie gminy Gromadka). 
 
1.2 Kilometraż tras liczony jest od pierwszego przystanku autobusowego na danej trasie do miejsca 
dowozu tj. budynku Szkoły Podstawowej w Gromadce. 
 
1.3 W dzienny przebieg kilometrów nie są wliczane dojazdy z siedziby wykonawcy do miejsca 
rozpoczęcia kursu. 
 
1.4 Z uwagi na zmiany organizacyjne pracy szkoły w trakcie roku szkolnego oraz ewentualne zmiany 
ilości dowożonych uczniów, oszacowana ilość dzieci, liczba kursów i kilometrów ze względu na 
zmianę trasy może ulec zmianie. Autobusy muszą posiadać wystarczającą ilość miejsc siedzących na 
każdej trasie.  

 
§ 2 

Termin realizacji 
1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na 02 września 2019 r. 



ZP/ZS/19-1 - DOWÓZ UCZNIÓW  Z GMINY GROMADKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W GROMADCE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień zakończenia roku szkolnego 
2019/2020r. tj. 26.06.2020 

§  3 
Harmonogram 

 
1. Wykonawca wykonywać będzie regularne kursy dowozu i odwozu uczniów według ustalonego 
przez Zamawiającego harmonogramu stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy.  
 

§  4 
Dodatkowe dni wolne 

 
1. W przypadku odpracowywania przez szkoły dodatkowych dni wolnych od zajęć lekcyjnych 
przewozy będą wykonywane w ustalone soboty.  
2. Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o dniu wolnym od nauki lub o zaistniałych 
zmianach w pracy szkoły co najmniej na jeden dzień przed tym dniem. 

 
§  5 

Wynagrodzenie 
 

1. Wynagrodzenie wykonawcy wynika z ceny oferowanej i będzie stanowić iloczyn sumy ilości 
przejechanych kilometrów w danym miesiącu oraz ceny za 1 km ustalonej w przetargu (zgodnie z 
ofertą wykonawcy), która wynosi: 

 ………… zł/km (słownie:……………………………………………………………….…) 
 
2. Wynagrodzenie za wykonanie usługi będzie płatne w ciągu do ….. dni (zgodnie z ofertą 
wykonawcy) od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
 
3. Zamawiający zobowiązuje się wystawić i doręczyć fakturę VAT za dany miesiąc najpóźniej do  5–go 
dnia następnego miesiąca, na adres Gmina Gromadka  Szkoła  Podstawowa ul. Gen. Wł. Sikorskiego 
19, 59- 706 Gromadka. NIP 612- 16-36-272 
 
4. Podstawą do wystawienia faktury stanowi protokół potwierdzający wykonanie usługi w danym 
miesiącu stanowiący Załącznik do umowy. 

 
§ 6 

Zobowiązania Wykonawcy 
 

1. Wykonawca oświadcza, iż dołoży najwyższej staranności w celu zabezpieczenia właściwych 
warunków wykonywania przewozu osób pod względem szczególnego bezpieczeństwa korzystających 
z komunikacji dzieci szkolnych. 
 
2. Wykonawca zapewni bezawaryjną obsługę, a w przypadku awarii zapewni autobusy zastępcze. 
 
3. Wykonawca przewozić będzie dzieci i młodzież środkami transportu do tego przeznaczonymi i 
spełniającymi wymagane warunki techniczne do przewozu grup dzieci i młodzieży. 
 
4. Wykonawca będzie przewozić dzieci i młodzież w liczbie nie większej niż jest określona w 
dowodzie rejestracyjnym pojazdu. 
 
5. Dowóz dzieci i młodzieży z miejsca ich zamieszkania do siedziby  Szkoły Podstawowej w 
Gromadce  odbywał się będzie pod opieką zatrudnionych przez Wykonawcę opiekunów (co najmniej 
jeden opiekun na autobus, oprócz kierowcy, opiekunem musi być osoba pełnoletnia, posiadająca 
kwalifikacje pedagogiczne lub zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu BHP). 
 
6. Opieka obejmuje dzieci i młodzież podczas wsiadania, przejazdu i wysiadania. Opieka podczas 
powrotów rozpoczyna się na 10 minut przed planowanym odjazdem autobusu.  
 
7. Wykonawca oświadcza, że zapewnia wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie kwalifikacje 
i dokumenty kierowców. 
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8. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek poinformowania opiekuna o obowiązkach i 
odpowiedzialności. Wszyscy opiekunowie pisemnie oświadczają o przyjęciu obowiązków opiekuna i 
odpowiedzialności za młodzież przebywającą pod ich opieką. 
 
9. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności których wykonanie 
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.)., niezbędne do realizacji przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z SIWZ wraz z załącznikami, przez cały okres wykonywania tych czynności w 
zakresie realizacji zamówienia. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności 
bezpośrednio związane z wykonywaniem prac, czyli kierowców z wymaganymi uprawnieniami i 
kwalifikacjami zawodowymi, umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie 
jakości.  
 
9.1 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 wskazane w punkcie 1 czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
 
9.2. 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 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
 
9.2.1 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, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 
 
9.2.2 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 
dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności

1
 bez  adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
 
9.2.3 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
 
9.2.4 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 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
 
9.3 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający może nałożyć 
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1 000,00 PLN za 

                                                           
1
 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. 

Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  
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każdą osobę. Fakt z  tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zostanie 
potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez zamawiającego (personel). Notatka nie musi być 
podpisana przez wykonawcę lub jego przedstawicieli.   
 
9.4 Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 
zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności, co skutkować może odstąpieniem od umowy z winy 
wykonawcy.  
 
9.5 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

§ 7 
Zmiany umowy 

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której będzie dokonany wybór Wykonawcy. 
 
2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian 
zawartej umowy: 
2.1 zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w sposobie wykonania przedmiotu umowy; 
2.2 przy zawieraniu umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac wykonywanych 
usług; 
2.3 ustawowej zmiany podatku VAT; 
2.4 zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia; 
2.5 przedłużające się oczekiwania na uzgodnienia, zgody, decyzje administracyjne, itp.; 
2.6 wystąpienia usług i prac dodatkowych;  
2.7 działania siły wyższej; 
2.8 zmiany zasad finansowania zamówienia; 
2.9 zmiany osób reprezentujących Zamawiającego lub Wykonawcę w przypadku zmian 
organizacyjnych lub wynikłych z przyczyn losowych; 
2.10 zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia na inne, 
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami określonymi w SIWZ; 
2.11 zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 
ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  
2.12 zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały 
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
2.13 Pozostałe zmiany: 
2.13.1 nie stanowi zmianę umowy (brak obowiązku pisemnej zmiany umowy w formie aneksu), 
zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku 
bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców) 
oraz zmiany danych teleadresowych i zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami,  
2.13.2 konieczność zmiany wartości umowy, wynagrodzenia wykonawcy – w przypadku 
uzasadnionego wystąpienia,  
2.13.3 konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp., 
2.13.4 pozostałe zmiany, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp.  
 
3. W przypadku żądania wprowadzenia zmian do umowy zostanie przeprowadzona następująca 
procedura: 
 
3.1 Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co najmniej 14 
dni przed planowaną zmianą umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem. 
3.2 Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy w terminie 7 dni 
od otrzymania projektu zmiany (aneksu) umowy. 
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3.3 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w 
formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
 
4.Niedopuszczalna jest taka zmiana niniejszej umowy, która byłaby niekorzystna dla Zamawiającego, 
jeśli przy jej uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy. 

§ 8 
Kary umowne 

 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne. 
 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach. 
 
3. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10.000,-zł, 
b) Za nienależyte wykonywanie przewozów w danym miesiącu w wysokości 5.000,-zł. 

 
§ 9 

Odstąpienie od umowy 
 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
 
1.1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: odstąpienia 
od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia  wiadomości o 
powyższych okolicznościach, 

2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
3) Wykonawca nie rozpoczął usług bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 
 
1.2 W przypadkach określonych w ust. 1.1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie 
usługi do dnia podjęcia decyzji o odstąpieniu.  

 
 

§ 10 
KLAUZULA INFORACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, W BRZMIENIU: 

 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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), dalej „RODO”, 
informuje się, że:  
1.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa  
z siedzibą w Gromadce, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 19, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Gromadce; 
1.2 inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Grzegorz Koziar  (kontakt:, telefon75 73 82 439, 
e-mail: zsgromadka@gmail.com ; 
1.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 
1.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa 
Pzp”;   
1.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
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1.6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z ustawy Pzp;   
1.7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, w tym nie będą profilowane; 
1.8 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

**
; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
1.9 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** 
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** 

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

 

§ 10 
Postanowienia końcowe 

 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 
o ile ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej lub ustawa Prawo Przewozowe. 
 
3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo i 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 
4.  W razie gdyby któreś z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się nieważne, ważność  
całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. W takim przypadku strony umowy 
zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie 
najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego  postanowienia. Odpowiednio dotyczy to 
także ewentualnych luk w umowie. 

 
5. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i 2 
egz. dla Wykonawcy. 
 
5. Integralnymi częściami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 
 
5.1 SIWZ wraz z załącznikami, 
 
5.2 Oferta wykonawcy wraz z załącznikami, 
 
5.3 Regulamin sprawowania opieki nad uczniami w czasie dojazdu do szkoły i odjazdu ze szkoły na    
terenie Gminy Gromadka – załącznik nr 1. 
 
5.4 Protokół potwierdzający prawidłowość wykonanej usługi – załącznik nr 2. 
 
5.5 Plan dojazdów – załącznik nr 3. 
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ZAMAWIAJĄCY                                                                                                               WYKONAWCA
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Załącznik nr 1  
R E G U L A M I N 

SPRAWOWANIA  OPIEKI  NAD  UCZNIAMI 
W  CZASIE  DOJAZDU  I  ODJAZDU  ZE  SZKOŁY 

NA  TERENIE  GMINY  GROMADKA 
 
 

I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPIEKI W CZASIE PRZEWOZU DZIECI  
 
1. Opieką uczniów w czasie przewozu będzie zajmowała się jedna osoba (oprócz kierowcy, który 
może pełnić nadzór w autobusie dopiero po jego zatrzymaniu, unieruchomieniu silnika i włączeniu 
świateł awaryjnych).  
2. Opieka obejmuje sprawowanie nadzoru nad powierzonymi uczniami w autobusie,       w czasie 
wsiadania i wysiadania, a także na zewnątrz autobusu (po jego zatrzymaniu). 
3. Osoby zatrudnione do sprawowania opieki powinny posiadać kwalifikacje pedagogiczne lub 
zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu bhp. 
4. Opiekunowie powinni – przed rozpoczęciem jazdy autobusu – zająć miejsca przy drzwiach. 
5. Za bezpieczeństwo dzieci oczekujących na przystankach do czasu przyjazdu autobusu 
odpowiadają rodzice. Po przyjeździe na przystanek ,opiekun wysiada z autobusu , wprowadza dzieci i 
środka i przejmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.  

Zadania opiekuna: 
1. Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wsiadania do autobusu. 
2. Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie jazdy(żaden z uczniów nie stoi). 
3. Sprawowanie opieki nam uczniami w trakcie wysiadania uczniów po dojeździe do szkoły. 
4. Uczniowie z oddziału przedszkolnego i klas I są odprowadzani  przez opiekuna do budynku 
szkolnego. Pozostali uczniowie samodzielnie docierają do szkoły. 
 
Zadanie szkoły: 
1. Przejęcie opieki nad uczniami z chwilą przybycia ich do budynku szkolnego. 
 
II. ODWÓZ 

Osoba sprawujący opiekę nad dziećmi w czasie odwozu, po przybyciu autobusu na teren szkoły, 
przejmuje opiekę nad uczniami od nauczycieli świetlicy lub nauczycieli dyżurujących (w tym momencie 
przejmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i wprowadza grupę do autobusu). Po 
dojechaniu do kolejnych przystanków opiekun wysiada pierwszy i wyprowadza wysiadających 
uczniów, jeśli są uczniowie, którzy muszą przejść na drugą stronę ulicy, opiekun przeprowadza ich. 
Od tego momentu za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice. Rodzic dziecka uczącego się w 
oddziale przedszkolnym lub klasie I ma obowiązek odebrać dziecko z przystanku osobiście lub 
pisemnie upoważnioną inną osobę. W przypadku braku osoby odbierającej dziecko z przystanku , 
opiekun ma prawo zawieźć ucznia do świetlicy szkolnej.                                

Zadania opiekuna:  

1. Przejęcie grupy uczniów od nauczyciela sprawującego nadzór w szkole                        i 
wprowadzenie dzieci do autobusu (po zakończeniu manewrowania autobusem, musi być on 
skierowany w kierunku jazdy przed wejściem dzieci). 
2. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w czasie drogi. 
3. Każdorazowe wyprowadzenie dzieci zzautobusu na przystanku (opiekun wysiada pierwszy) – 
od tej chwili za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice. 

Zadania szkoły:  

1. Sprawowanie opieki nad uczniami do czasu przyjazdu autobusu i przejęcia opieki nad grupą 
przez osobę sprawującą opiekę nad dziećmi w czasie odwozu. 
2. Sprawowanie opieki nad uczniami odjeżdżającymi drugim kursem do czasu przejęcia opieki 
nad grupą przez osobę sprawującą opiekę nad dziećmi w czasie odwozu. 
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3. Zapoznanie wszystkich uczniów objętych dowozem i ich rodziców lub opiekunów prawnych  z 
treścią niniejszego regulaminu oraz potwierdzenie tego faktu na piśmie wg załącznika nr 1 

2. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA OBJĘTEGO DOWOZEM DO SZKOŁY I ODWOZEM ZE 
SZKOŁY  

Uczeń ma prawo do:  

1. Zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wsiadania, jazdy i wysiadania z autobusu. 
2. Zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie przechodzenia na drugą stronę jezdni –
przeprowadzenia przez jezdnię (dotyczy tylko odwozu). 
3. Opieki w czasie oczekiwania na odwóz i dojścia ze szkoły do autobusu. 

Uczeń ma obowiązek:   

1. Bezwzględnie wykonywać wszystkie polecenia kierowcy autobusu, osoby sprawującej                 
    opiekę w czasie przewozu, nauczyciela sprawującego opiekę nad uczniami oczekującymi  
    na odwóz.                     
2. Przebywać w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela w czasie oczekiwania na odwóz.                                    
3. Wsiadać i wysiadać drzwiami do tego wyznaczonymi tylko w czasie postoju  autobusu  oraz w 
sposób nie uciążliwy dla innych podróżnych. 
4. Pokryć straty spowodowane uszkodzeniem lub zniszczeniem przez niego wyposażenia  
    autobusu (za uszkodzenie lub zniszczenie autobusu mogą być pobierane opłaty    
    uwzględniające koszty obowiązujące  z chwili powstania szkody). 

Kategorycznie zabrania  się uczniowi : 

1. Zanieczyszczania pojazdu , otwierania samowolnie okien  w czasie podróży i wyrzucania  
     jakichkolwiek przedmiotów przez okna. 
2. Wstawania z miejsc siedzących, zmieniania tych miejsc podczas jazdy autobusu, biegania i    
    przepychania. 
3. Hałasować lub w inny sposób utrudniać jazdę kierowcy lub współpasażerom. 
4. Spożywania posiłków i picia napojów podczas jazdy autobusem. 

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZNIA OBJĘTEGO DOWOZEM DO SZKOŁY  I ODWOZEM ZE 
SZKOŁY  

W przypadku nie przestrzegania powyższego regulaminu uczeń zachowujący się nieodpowiednio i nie 
reagujący na uwagi nauczyciela, kierowcy i osoby opiekującej się podróżującymi może zostać 
ukarany:   

1. Naganą dyrektora szkoły z jednoczesnym powiadomieniem rodziców, 
2. Innymi karami przewidzianymi w statucie szkoły.  
  
V. UWAGA KOŃCOWA  
1. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności   porządkowej za jego 
nieprzestrzeganie.  

2. Załączniki 1,2,3 są integralną częścią niniejszego regulaminu. 

  
 Regulamin obowiązuje od  01.09.2019 r. 
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       Załącznik nr 2 
 

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

 
 
 

Protokół  
potwierdzający prawidłowość wykonanej usługi 

 
 

Sporządzony dnia ……………. na okoliczność stwierdzenia prawidłowości wykonania usługi dowozu 
dzieci razem z opiekunem do Szkoły Podstawowej w Gromadce. 

 
Punktualność dowozu…………………………………………………………………  

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

Dostosowanie wielkości pojazdów do ilości przewożonych dzieci ……………… 
…………………………………………………………………………………………. 
………............................................................................................................................. 
  

 
 

                                                               …………………………………….. 
                                                            (podpis osoby sporządzającej protokół) 
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Załącznik nr 3 
 

PLAN DOJAZDÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019 – projekt 
 
1. CZĘŚĆ 1- TRASA 1: KRZYŻOWA - GROMADKA   

 
dojazd poranny - 9,8 km  ( 50 dzieci ) 
7:25 – Krzyżowa przystanek górny 
7:30 – Krzyżowa przystanek dolny  
7:45 – Gromadka szkoła 
 
POWROTY  - 73 dzieci                
12:40 Gromadka - Borówki - Krzyżowa  (11,8 km + powrót 9,8 km) 
13:40 Gromadka - Borówki - Krzyżowa  (11,8 km + powrót 9,8  km) 
14:30 Gromadka - Borówki - Krzyżowa  (11,8 km) 

 
Razem dziennie 64,8 km.  
 
2.  CZĘŚĆ 2- TRASA 2: RÓŻYNIEC - GROMADKA  
 
dojazd poranny  - 6,7 km  (30 dzieci)     
7:25 - Różyniec 
7:35 - Gromadka szkoła 
 
TRASA BORÓWKI - GROMADKA   
dojazd poranny (Gromadka szkoła – Borówki- Gromadka szkoła 6,6  km)  (23 dzieci )    
7:42 Borówki 
7:50 Gromadka szkoła 
 
Razem dziennie 13,3 
 
1.3 CZĘŚĆ 3- TRASA 3: OSŁA - GROMADKA  
 
dojazd poranny  - 9 km  (45 dzieci)  
7:30 - Osła Kolonia 
7:33 - Osła dolna 
7:37 - Osła kościół 
7:45 - Gromadka szkoła 
 
POWROTY -  75 dzieci                                                                                                                                 
12:40 Gromadka - Różyniec - Osła Kolonia ( 12,8 km + powrót 9 km) 
13:40 Gromadka - Różyniec - Osła Kolonia ( 12,8 km + powrót 9 km) 
14:30 Gromadka - Różyniec - Osła Kolonia ( 12,8 km ) 

 
Razem  dziennie 65,4 km.  

 
1.4 CZĘŚĆ 4- TRASA 4: NOWA KUŹNIA - MODŁA - PATOKA - MODŁA - GROMADKA 
 
dojazd poranny  - 13 km  ( 54 dzieci) 
7:15 - Nowa Kuźnia( koło kościoła) 
7:17 - Nowa Kuźnia  
7:19 - Nowa Kuźnia osiedle 
7:25 - Modła koło tartaku 
7:28 - Patoka 
7:35 - Modła koło byłej odlewni 
7:36 - Modła I przystanek od Gromadki 
7:45 - Gromadka szkoła 
  
 POWROTY-  54 dzieci                                                                                                                                     
12:40 Gromadka - Modła - Patoka - Modła - Nowa Kuźnia ( 13 km + 10km) 
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13:40 Gromadka-  Modła - Patoka - Modła - Nowa Kuźnia ( 13 km + 10 km) 
14:30 Gromadka - Modła - Patoka - Modła - Nowa Kuźnia ( 13 km ) 
 
Razem dziennie 72 km 
 


