
Na podstawie art. 38.4. Zamawiający zmienia treść SIWZ  dla postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego 

P-1/PA/17 

dotycząca: 
 

„Usługi transportowe – organizacja i przewóz uczniów do szkół  
i placówek oświatowych na terenie gminy Marcinowice poprzez zakup biletów 

miesięcznych 
od dnia 01. 09. 2017 r. do dnia 31.12.2018r. 

 

 w punktach jak niżej: 

W punkcie 1/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENA jest : 

1.1 Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe – organizacja i przewóz uczniów do szkół i 
placówek oświatowych na terenie gminy Marcinowice poprzez zakup biletów miesięcznych, w 
oparciu o art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych  przejazdów 
środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U z 2012 r. poz. 1138 z późn, zm.). 
Symbol CPV: 60100000-6 – usługi w zakresie publicznego transportu drogowego. 

 
1.2 Realizacja zamówienia (przewozy) odbywać się będą w czasie trwania zajęć szkolnych od dnia 

01.09.2017 r.  do dnia 31.12.2018 r. 
1.3 Dowóz odbywać się będzie na czterech trasach (załącznik do SIWZ) .  Przedmiot zamówienia 

obejmuje następujące placówki oświatowe: 
1. Zespół Szkół w Marcinowicach 
2. Szkoła Podstawowa w Strzelcach 
3. Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej w Wirach. 

1.4. Zamawiający zapewnia opiekę w czasie przewozu uczniów. 
1.5. Opis oznaczonych tras przewozu oraz godziny dowozu uczniów do szkół oraz rozwozy po 
zakończonych  zajęciach wraz z ilością dziennie przejechanych kilometrach na poszczególnych 
trasach stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Zaleca się dokonania wizji lokalnej poszczególnych tras. 
1.6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, do dnia 15.08.2017 r. otrzyma kserokopię wykazu 
imiennego   uczniów z poszczególnych szkół. Wszelkimi sprawami dotyczącymi biletów miesięcznych 
dla uczniów  zajmuje się Wykonawca. 
1.7. Od 01.09.2017 r. godziny rozpoczęcia oraz zakończenia zajęć mogą ulec zmianie.  W miesiącu, w 
którym planowane są ferie zimowe ceny biletów miesięcznych zmniejszone będą o 50%.  
 Zniżka obejmuje jeden miesiąc w przypadku ustalenia  ferii na przełomie dwóch miesięcy. 
1.8. W miarę posiadanych wolnych miejsc w autobusach Zamawiający dopuszcza przewóz innych 
pasażerów na   terenie gminy Marcinowice wg cen ustalonych przez Wykonawcę. Za przewóz innych 
pasażerów opłaty pobiera Wykonawca. W przypadku jakichkolwiek problemów wynikających z 
przewożeniem innych pasażerów Zamawiający może zakazać wykonywania powyższego. 
 

W SIWZ powinno być: 

1.1 Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe – organizacja i przewóz uczniów do szkół i 

placówek oświatowych na terenie gminy Marcinowice poprzez zakup biletów miesięcznych, w oparciu 

o art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami 

publicznego transportu zbiorowego (Dz.U z 2012 r. poz. 1138 z późn, zm.). Symbol CPV: 60100000-6 

– usługi w zakresie publicznego transportu drogowego.  

1.2 Realizacja zamówienia (przewozy) odbywać się będą w czasie trwania zajęć szkolnych od dnia 

01.09.2017 r. do dnia 31.12.2018 r. 



1.3 Dowóz odbywać się będzie na czterech trasach (załącznik do SIWZ) . Przedmiot zamówienia 

obejmuje następujące placówki oświatowe: 1. Zespół Szkół w Marcinowicach 2. Szkoła Podstawowa w 

Strzelcach 3. Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej w Wirach.  

1.4. Zamawiający zapewnia opiekę w czasie przewozu uczniów.  

1.5. Opis oznaczonych tras przewozu oraz godziny dowozu uczniów do szkół oraz rozwozy po 

zakończonych zajęciach wraz z ilością dziennie przejechanych kilometrach na poszczególnych trasach 

stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Zaleca się dokonania wizji lokalnej poszczególnych tras.  

1.6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, do dnia 15.08.2017 r. otrzyma kserokopię wykazu 

imiennego uczniów z poszczególnych szkół. Wszelkimi sprawami dotyczącymi biletów miesięcznych dla 

uczniów zajmuje się Wykonawca.  

1.7. Od 01.09.2017 r. godziny rozpoczęcia oraz zakończenia zajęć mogą ulec zmianie.  

1.8. W miarę posiadanych wolnych miejsc w autobusach Zamawiający dopuszcza przewóz innych 

pasażerów na terenie gminy Marcinowice wg cen ustalonych przez Wykonawcę. Za przewóz innych 

pasażerów opłaty pobiera Wykonawca.  

 

W załączniku nr 2 do SIWZ (OFERTA) jest: 

 

                                                                                                                   Załącznik Nr 2 do SIWZ   

 

O F E R T A 
 
 

Zamawiający:     Zespół Szkół w Marcinowicach 
                 Ul. Kolejowa 18 A 

         58 – 124 Marcinowice 
 
 Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego nr ......................  na świadczenie 
usług transportowych – organizacja i przewóz uczniów do szkół i placówek oświatowych na terenie 
gminy Marcinowice poprzez zakup biletów miesięcznych od dnia 01.09.2017r.do dnia 31.12.2018r. 

 
I. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówieniem za : 
 
- CENĘ BRUTTO:   
…………………………………………................................................................................ PLN 
   
   Słownie cena brutto :  
.......................................................................................................................................PLN  

 

W tym: 

CENA ZA BILET MIESIĘCZNY W ODLEGŁOŚCIACH: 

 

We wzorze:  Cj -  cena jednostkowa 



 

Podane ilości biletów są ilościami orientacyjnymi (przypuszczalnymi). 
  
1. od 0 km do 5 km ( 288 szt.): 
a) cena jednostkowa ...................... złotych brutto                         

b) RAZEM: ........................................... złotych brutto [(Cj x 288) x 9] + [(Cj x 288) x 0,5]  

 

 

 

2. od 5,01 km do 10 km (172 szt.):   
a) cena jednostkowa ...................... złotych brutto               

b) RAZEM: ........................................... złotych brutto [(Cj x 172) x 9] + [(Cj x 172) x 0,5] 

 

 
 

3. od 10,01 km do 15 km (18 szt.) 
a) cena jednostkowa ...................... złotych brutto                          

b) RAZEM: ........................................... złotych brutto [(Cj x 18) x 9] + [ (Cj x 18) x 0,5] 

II. Tabor zgłoszony do obsługi zadania: 
 
 

Lp AUTOBUSY PODSTAWOWE ILOŚĆ MIEJSC 
 

FORMA POSIADANIA NUMER 
REJESTRACYJNY 

DATA PRODUKCJI 

 Siedzące/stojące 

1   
 

    

  

2  
 

    

  

3  
 

    

  

4  
 

    

 
 
 
 
 
Lp AUTOBUSY  REZERWOWE ILOŚĆ MIEJSC FORMA POSIADANIA NUMER 

REJESTRACYJNY 
DATA PRODUKCJI 

 

Siedzące/stojące 

1   
 

    

  

 
 
 
 



III. Termin realizacji zadania: od 01.09.2017 r. do 31.12.2018 r. 
 
IV. Warunki płatności: przelew – faktury za miesiąc  świadczonych usług, płatne w ciągu 14 dni od 
daty ich                       
                                      otrzymania. 
 
 

 

 

……………………………………………

…………… 

podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

do reprezentowania firmy 

 
 

 

 

W SIWZ powinno być: 
 
                                                                                                                 Załącznik Nr 2 do SIWZ   

 

O F E R T A 
 
 

Zamawiający:     Zespół Szkół w Marcinowicach 
                 Ul. Kolejowa 18 A 

         58 – 124 Marcinowice 
 
 Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego nr ......................  na świadczenie 
usług transportowych – organizacja i przewóz uczniów do szkół i placówek oświatowych na terenie 
gminy Marcinowice poprzez zakup biletów miesięcznych od dnia 01.09.2017r.do dnia 31.12.2018r. 

 
I. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówieniem za : 
 
- CENĘ BRUTTO:   
…………………………………………................................................................................ PLN 
   
   Słownie cena brutto :  
.......................................................................................................................................PLN  

 

W tym: 

CENA ZA BILET MIESIĘCZNY W ODLEGŁOŚCIACH: 

 

We wzorze:  Cj -  cena jednostkowa 

 



Podane ilości biletów są ilościami orientacyjnymi (przypuszczalnymi). 
  

1. od 0 km do 5 km ( 288 szt.): 
a) cena jednostkowa ...................... złotych brutto                         

b) RAZEM: ........................................... złotych brutto (Cj x 288) x 14 

 

 

 

2. od 5,01 km do 10 km (172 szt.):   
a) cena jednostkowa ...................... złotych brutto               

b) RAZEM: ........................................... złotych brutto (Cj x 172) x 14  

 

 
 

3. od 10,01 km do 15 km (18 szt.) 
a) cena jednostkowa ...................... złotych brutto                          

b) RAZEM: ........................................... złotych brutto (Cj x 18) x 14  

 

II. Tabor zgłoszony do obsługi zadania: 
 
 

Lp AUTOBUSY PODSTAWOWE ILOŚĆ MIEJSC 
 

FORMA POSIADANIA NUMER 
REJESTRACYJNY 

DATA PRODUKCJI 

 Siedzące/stojące 

1   
 

    

  

2  
 

    

  

3  
 

    

  

4  
 

    

 
 
 
 
 
Lp AUTOBUSY  REZERWOWE ILOŚĆ MIEJSC FORMA POSIADANIA NUMER 

REJESTRACYJNY 
DATA PRODUKCJI 

 

Siedzące/stojące 

1   
 

    

  

 
 
 
 



III. Termin realizacji zadania: od 01.09.2017 r. do 31.12.2018 r. 
 
IV. Warunki płatności: przelew – faktury za miesiąc  świadczonych usług, płatne w ciągu 14 dni od 
daty ich  otrzymania. 
 

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

podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

do reprezentowania firmy 

 
 
 

W załączniku nr 3 jest: 
 
 
 
 
                                                                                                                      Załącznik Nr 3 do SIWZ 

-PROJEKT- 
UMOWA Nr .............. 
o usługi przewozowe 

 
 

 
sporządzona w dniu ........................ w Marcinowicach zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r Prawo zamówień publicznych (DZ. U z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), pomiędzy: 

 
.......................................................................................... 
z siedzibą w ....................  przy ulicy ...............................,  
reprezentowaną przez:  
...........................................................................................,   
zwanym w  dalszej części umowy Wykonawcą  (Przewoźnikiem) 

 
a   

 
Zespołem Szkół w Marcinowicach  
z siedzibą w Marcinowicach przy ulicy Kolejowej 18 a 
reprezentowanym przez: 
Dyrektora Pana mgr Kazimierza Miś 
zwanym w dalszej części umowy  Zamawiającym (Zespołem Szkół) 

 
o następującej treści: 

 
§ 1 

 
1.Przewoźnik podejmuje się począwszy od dnia .................................. organizacji i przewozu uczniów 
do szkół                 i placówek oświatowych na terenie gminy Marcinowice  zgodnie  z organizacją roku 
szkolnego wskazanego przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, zgodnie z warunkami zawartymi 
w: 
 - niniejszej umowie, 
 - Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia, 
 - ofercie „Zespołu Szkół” 
 
2. Trasy przejazdu, pora podstawienia autobusu, przystanki na trasie oraz czas odjazdu z tych 
przystanków określa rozkład jazdy linii szkolnej stanowiący załącznik do niniejszej umowy. 
 



3. Dowóz odbywać się będzie na czterech trasach (załącznik do SIWZ) . Zamawiający zastrzega sobie 
dokonanie korekty kilometrów wskazanych w ww. załączniku w granicach 20 % „w górę” , „w dół”. 
 

4. Rozkład Jazdy w miarę potrzeb organizacyjnych Zespołu Szkół może ulec zmianie. O każdej 
zmianie Zespół Szkół  informuje przewoźnika. 

 
5. W miarę posiadanych wolnych miejsc w autobusach Zamawiający dopuszcza przewóz innych 

pasażerów na  terenie gminy Marcinowice wg cen ustalonych przez Wykonawcę. Za przewóz 
innych pasażerów opłaty pobiera Wykonawca. W przypadku jakichkolwiek problemów 
wynikających z przewożeniem innych  pasażerów Zamawiający może zakazać wykonywania 
powyższego. 

 
 

 
§ 2 
 

1.Przewoźnik jest obowiązany używać pojazdów sprawnych technicznie wymienionych w ofercie pkt. II 
„Tabor zgłoszony do obsługi zadania” stanowiących jego własność i odpowiada wyłącznie za szkody 
przez siebie zawinione. 
 
2. W wyjątkowych sytuacjach Przewoźnik może (po uzyskaniu pisemnej  zgody przez zamawiającego) 
używać  innych pojazdów niż wymienione w pkt. 1 pod warunkiem jednak, że będą to pojazdy 
wyprodukowane po 1996r. z liczbą miejsc min 70 (siedzące + stojące). 
 
3. W przypadku używania przez przewoźnika pojazdów (autobusów) wyprodukowanych przed 1997r. 
zamawiający może rozwiązać umowę z Przewoźnikiem ze skutkiem natychmiastowym. 
 
4. Na czas przejazdu dzieci są objęte ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej i następstw 
nieszczęśliwych wypadków (polisa zawarta przez przewoźnika – wykonawcę). 

 
§ 3 

 
Zespół Szkół ma prawo do kontroli przewozów pod względem punktualności oraz solidności 
wykonywanych zadań przewozowych, jak również do kontroli dokumentów autobusów tj. dowodów 
rejestracyjnych. 
                         

                           § 4 
 

 
1. Usługi objęte umową będą wykonywane w dniach nauki szkolnej. 
     
2. Przerwy w nauce a także wakacje i ferie zimowe będą podane Przewoźnikowi z trzydniowym 
wyprzedzeniem, z tym że przerwy nieprzewidziane – losowe muszą być zgłaszane najpóźniej 
przeddzień wykonywania usługi. 
 
3. Wstrzymanie przez Przewoźnika przewozów w konkretnym dniu może się zdarzyć jedynie w 
przypadkach szczególnych np. gdy stan dróg bądź warunki atmosferyczne uniemożliwiają bezpieczny 
przejazd. 

 
§ 5 

 
Przewoźnik ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z ruchu jego pojazdów oraz za 
wszelkie szkody, na które w wyniku niewłaściwego wykonania lub niewykonania usług przewozowych 
zostaną narażone osoby trzecie. 

§ 6 
 
 
1. Szkody wyrządzone przez dzieci w autobusie np. uszkodzenie siedzeń obciążają rodziców dzieci, 
po udokumentowaniu tego faktu przez Przewoźnika i Zespół Szkół. 
 



2. Szkody opisuje kierowca autobusu w  formie notatki po każdorazowym zakończeniu kursu. Notatkę 
podpisuje kierowca oraz opiekun dowozów jako przedstawiciel Zespołu Szkół. Opiekun dowozów ma 
prawo  wpisu w notatkę własnych uwag.  
 
3. Na podstawie  sporządzonej notatki przewoźnik sporządza raport, który przesyła do Zespołu Szkół 
w ciągu 5 dni od zdarzenia. 
 
4. Przewoźnik po dokonaniu naprawy uszkodzeń przesyła rozliczenie Zespołowi Szkół, który jest 
zobowiązany przeprowadzić procedurę wyegzekwowania kosztów naprawy od rodziców i zwrócić 
koszty naprawy w ciągu 14 dni od daty otrzymania rachunku. 
 
 

§ 7 
 

W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez Przewoźnika przedmiotu umowy, 
Zespół Szkół może naliczyć kary umowne zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do 
umowy. 

 
 
 

§ 8 

1. Wynagrodzenie za wykonanie usługi przewozu uczniów realizowane jest przez zakup przez 
Zamawiającego biletów miesięcznych. Ceny biletów miesięcznych określone w tabeli opłat 
stanowiącej załącznik do oferty Wykonawcy będą niezmienne w czasie trwania umowy. 

2. Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie może przekroczyć  kwoty 
…………………………………..zł  (słownie:………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………). 

3. W miesiącu, w którym planowane są ferie zimowe ceny biletów miesięcznych zmniejszone 
będą o 50 %. Zniżka obejmuje jeden miesiąc w przypadku ustalenia ferii na przełomie dwóch 
miesięcy. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy w terminie do 25 każdego 
miesiąca imiennych wykazów uczniów z poszczególnych miejscowości wraz z przypisaniem 
ich do danej placówki. Wykazy te będą podstawą do wypisania faktury za wykonaną usługę w 
następnym (przyszłym) miesiącu. Brak dostarczenia takiego wykazu przez Zamawiającego w 
danym miesiącu oznaczał będzie taką samą liczbę dzieci dowożonych jak w miesiącu 
poprzednim. Imienny wykaz uczniów dojeżdżających do poszczególnych placówek od dnia 
01.09.2017r. Zamawiający dostarczy Wykonawcy do dnia 15.08.2017r. 

5. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie faktur VAT w okresach 
miesięcznych przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:  
…………………………………………………………………………………………... 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu. 

 

 
 

6.  Rozkład jazdy i rozpisanie  poszczególnych tras stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ. 
              Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany grafiku przewozów w przypadku  zmian w   

              organizacji pracy  placówek oświatowych, a w szczególności wynikających ze zmian planu    

              zajęć oraz zmiany  wyznaczonych przystanków.  O wszelkich zmianach Zamawiający  

              niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę.  

7. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie do rozprowadzenia biletów miesięcznych 
wśród uczniów. 

 



 
               § 9 

 
1. Umowa obowiązuje od dnia 01.09.2017 r. do dnia 31.12.2018 r. 
 
 
2. Zmiany do niniejszej umowy mogą być wprowadzone w formie aneksu, po uprzednim uzgodnieniu 
przez strony umowy tylko w oparciu o art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych. 
 
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zespół Szkół może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 
przypadku, o którym mowa powyżej Przewoźnik może żądać wynagrodzenia z tytułu wykonania 
części umowy (Art. 145 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. nr 19 z dnia 09.02.2004r. 
poz. 177).       

 
§ 10 
 

W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie obowiązujące przepisy Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych,  Prawa Przewozowego  i Kodeks Cywilny. 
 

 § 11 
 

Sprawy wynikłe na tle stosowania umowy strony będą rozstrzygały w drodze wzajemnych negocjacji,                       
a w przypadku braku porozumienia podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd Rejonowy w Świdnicy. 

 
§ 12 

 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 
 

 
 
                                                                                                                       ZAMAWIAJĄCY 
 
 

          WYKONAWCA/PRZEWOŹNIK                                                                         ZESPÓŁ SZKÓŁ                                  
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    Dyrektor Zespołu Szkół w Marcinowicach 
                                                                                                                                                                                 Kazimierz Miś  

 

 
 
 

W SIWZ powinno być: 
 
                                                                                                                      Załącznik Nr 3 do SIWZ 

-PROJEKT- 
UMOWA Nr .............. 
o usługi przewozowe 

 
 

 
sporządzona w dniu ........................ w Marcinowicach zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r Prawo zamówień publicznych (DZ. U z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), pomiędzy: 

 
.......................................................................................... 
z siedzibą w ....................  przy ulicy ...............................,  
reprezentowaną przez:  
...........................................................................................,   
zwanym w  dalszej części umowy Wykonawcą  (Przewoźnikiem) 

 



a   
 

Zespołem Szkół w Marcinowicach  
z siedzibą w Marcinowicach przy ulicy Kolejowej 18 a 
reprezentowanym przez: 
Dyrektora Pana mgr Kazimierza Miś 
zwanym w dalszej części umowy  Zamawiającym (Zespołem Szkół) 

 
o następującej treści: 

 
§ 1 

 
1.Przewoźnik podejmuje się począwszy od dnia .................................. organizacji i przewozu uczniów 
do szkół                 i placówek oświatowych na terenie gminy Marcinowice  zgodnie  z organizacją roku 
szkolnego wskazanego przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, zgodnie z warunkami zawartymi 
w: 
 - niniejszej umowie, 
 - Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia, 
 - ofercie „Zespołu Szkół” 
 
2. Trasy przejazdu, pora podstawienia autobusu, przystanki na trasie oraz czas odjazdu z tych 
przystanków określa rozkład jazdy linii szkolnej stanowiący załącznik do niniejszej umowy. 
 
3. Dowóz odbywać się będzie na czterech trasach (załącznik do SIWZ) . Zamawiający zastrzega sobie 
dokonanie korekty kilometrów wskazanych w ww. załączniku w granicach 20 % „w górę” , „w dół”. 
 
4.Rozkład Jazdy w miarę potrzeb organizacyjnych Zespołu Szkół może ulec zmianie. O każdej 
zmianie Zespół Szkół  informuje przewoźnika. 

 
5.W miarę posiadanych wolnych miejsc w autobusach Zamawiający dopuszcza przewóz innych 
pasażerów na  terenie gminy Marcinowice wg cen ustalonych przez Wykonawcę. Za przewóz innych 
pasażerów opłaty pobiera Wykonawca.  

 
 

 
§ 2 
 

1.Przewoźnik jest obowiązany używać pojazdów sprawnych technicznie wymienionych w ofercie pkt. II 
„Tabor zgłoszony do obsługi zadania” stanowiących jego własność i odpowiada wyłącznie za szkody 
przez siebie zawinione. 
 
2. W wyjątkowych sytuacjach Przewoźnik może (po uzyskaniu pisemnej  zgody przez zamawiającego) 
używać  innych pojazdów niż wymienione w pkt. 1 pod warunkiem jednak, że będą to pojazdy 
wyprodukowane po 1996r. z liczbą miejsc min 70 (siedzące + stojące). 
 
3. W przypadku używania przez przewoźnika pojazdów (autobusów) wyprodukowanych przed 1997r. 
zamawiający może rozwiązać umowę z Przewoźnikiem ze skutkiem natychmiastowym. 
 
4. Na czas przejazdu dzieci są objęte ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej i następstw 
nieszczęśliwych wypadków (polisa zawarta przez przewoźnika – wykonawcę). 

 
§ 3 

 
Zespół Szkół ma prawo do kontroli przewozów pod względem punktualności oraz solidności 
wykonywanych zadań przewozowych, jak również do kontroli dokumentów autobusów tj. dowodów 
rejestracyjnych. 
                         

                           § 4 
 

 



1. Usługi objęte umową będą wykonywane w dniach nauki szkolnej. 
     
2. Przerwy w nauce a także wakacje i ferie zimowe będą podane Przewoźnikowi z trzydniowym 
wyprzedzeniem, z tym że przerwy nieprzewidziane – losowe muszą być zgłaszane najpóźniej 
przeddzień wykonywania usługi. 
 
3. Wstrzymanie przez Przewoźnika przewozów w konkretnym dniu może się zdarzyć jedynie w 
przypadkach szczególnych np. gdy stan dróg bądź warunki atmosferyczne uniemożliwiają bezpieczny 
przejazd. 

 
§ 5 

 
Przewoźnik ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z ruchu jego pojazdów oraz za 
wszelkie szkody, na które w wyniku niewłaściwego wykonania lub niewykonania usług przewozowych 
zostaną narażone osoby trzecie. 

§ 6 
 
 
1. Szkody wyrządzone przez dzieci w autobusie np. uszkodzenie siedzeń obciążają rodziców dzieci, 
po udokumentowaniu tego faktu przez Przewoźnika i Zespół Szkół. 
 
2. Szkody opisuje kierowca autobusu w  formie notatki po każdorazowym zakończeniu kursu. Notatkę 
podpisuje kierowca oraz opiekun dowozów jako przedstawiciel Zespołu Szkół. Opiekun dowozów ma 
prawo  wpisu w notatkę własnych uwag.  
 
3. Na podstawie  sporządzonej notatki przewoźnik sporządza raport, który przesyła do Zespołu Szkół 
w ciągu 5 dni od zdarzenia. 
 
4. Przewoźnik po dokonaniu naprawy uszkodzeń przesyła rozliczenie Zespołowi Szkół, który jest 
zobowiązany przeprowadzić procedurę wyegzekwowania kosztów naprawy od rodziców i zwrócić 
koszty naprawy w ciągu 14 dni od daty otrzymania rachunku. 
 
 

§ 7 
 

W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez Przewoźnika przedmiotu umowy, 
Zespół Szkół może naliczyć kary umowne zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do 
umowy. 

 
 

§ 8 

1.Wynagrodzenie za wykonanie usługi przewozu uczniów realizowane jest przez zakup przez 
Zamawiającego biletów miesięcznych. Ceny biletów miesięcznych określone w tabeli opłat 
stanowiącej załącznik do oferty Wykonawcy będą niezmienne w czasie trwania umowy. 
2.Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie może przekroczyć  kwoty 
…………………………………..zł  (słownie:………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………). 

 
3.Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy w terminie do 25 każdego miesiąca 
imiennych wykazów uczniów z poszczególnych miejscowości wraz z przypisaniem ich do danej 
placówki. Wykazy te będą podstawą do wypisania faktury za wykonaną usługę w następnym 
(przyszłym) miesiącu. Brak dostarczenia takiego wykazu przez Zamawiającego w danym miesiącu 
oznaczał będzie taką samą liczbę dzieci dowożonych jak w miesiącu poprzednim. Imienny wykaz 
uczniów dojeżdżających do poszczególnych placówek od dnia 01.09.2017r. Zamawiający dostarczy 
Wykonawcy do dnia 15.08.2017r. 
4.Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie faktur VAT w okresach miesięcznych 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:  

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



w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu. 

5.Rozkład jazdy i rozpisanie  poszczególnych tras stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ. 
 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany grafiku przewozów w przypadku  zmian w organizacji 
pracy placówek oświatowych, a w szczególności wynikających ze zmian planu zajęć oraz zmiany  
wyznaczonych przystanków. O wszelkich zmianach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 

Wykonawcę.  

6.Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie do rozprowadzenia biletów miesięcznych wśród 

uczniów. 

 
 

               § 9 
 

1. Umowa obowiązuje od dnia 01.09.2017 r. do dnia 31.12.2018 r. 
 
 
2. Zmiany do niniejszej umowy mogą być wprowadzone w formie aneksu, po uprzednim uzgodnieniu 
przez strony umowy tylko w oparciu o art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych. 
 
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zespół Szkół może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 
przypadku, o którym mowa powyżej Przewoźnik może żądać wynagrodzenia z tytułu wykonania 
części umowy (Art. 145 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. nr 19 z dnia 09.02.2004r. 
poz. 177).       

 
§ 10 
 

W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie obowiązujące przepisy Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych,  Prawa Przewozowego  i Kodeks Cywilny. 
 

 § 11 
 

Sprawy wynikłe na tle stosowania umowy strony będą rozstrzygały w drodze wzajemnych negocjacji,                       
a w przypadku braku porozumienia podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd Rejonowy w Świdnicy. 

 
§ 12 

 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 
 

 
 
                                                                                                                       ZAMAWIAJĄCY 
 
 

          WYKONAWCA/PRZEWOŹNIK                                                                         ZESPÓŁ SZKÓŁ                                  
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    Dyrektor Zespołu Szkół w Marcinowicach 
                                                                                                                                                                                 Kazimierz Miś  

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                    
Dyrektor  

                                                                                                                                                 
Zespołu Szkół w Marcinowicach 

                                                                                                                                                                                 
Kazimierz Miś  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


