
Gmina Oleśnica                                                                                             

 ul. Nadstawie 1 
28-220 Oleśnica 

Oleśnica, dnia 23.08.2022 r. 
BKŚ.I.032.1.2022 

 
 

WSZYSCY WYKONAWCY 

 
 

Zaproszenie do złożenia oferty 
 

1. Zamawiający: 

Gmina Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica zaprasza do złożenia oferty  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Dowóz i odwóz dzieci i uczniów przedszkola i 
szkoły podstawowej w Oleśnicy, realizowany w roku szkolnym 2022/2023 w formie zakupu 
biletów miesięcznych”.  

2. Określenie przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz dzieci i uczniów przedszkola oraz szkoły 
podstawowej w Oleśnicy, realizowany w roku szkolnym 2022/2023 w formie zakupu biletów 
miesięcznych dla dzieci i młodzieży w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego 
rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej oraz dla dzieci 
przedszkolnych, obejmujący: 

1) dowóz dzieci i uczniów na trasach I-IV (2 autobusy): 
Trasa I: Oleśnica –– Pieczonogi Gaj (1 przystanek) – Pieczonogi Olszynki (1 przystanek) 
– Pieczonogi (5 przystanków) –– Kępie  (2 przystanki) – Oleśnica Szkoła – Oleśnica 
Przedszkole,  
Trasa II: Oleśnica – Strzelce (2 przystanki) – Oleśnica Szkoła – Oleśnica Przedszkole, 
Trasa III: Oleśnica – Sufczyce (4 przystanki) – Bydłowa (1 przystanek) – Podlesie (1 
przystanek) – Wojnów (2 przystanki) – Oleśnica Szkoła – Oleśnica Przedszkole, 
Trasa IV: Oleśnica – Borzymów (4 przystanki) – Wólka Oleśnicka (1 przystanek) – 
Oleśnica Szkoła – Oleśnica Przedszkole, 

2) odwóz dzieci i uczniów na trasach I-IV (1 autobus):  
Trasa I: Oleśnica Przedszkole – Oleśnica Szkoła – Kępie (2 przystanki) – Strzelce (2 
przystanki) – Sufczyce (3 przystanki), 
Trasa II: Oleśnica Przedszkole – Oleśnica Szkoła – Wólka Oleśnicka (1 przystanek) – 
Borzymów (4 przystanki) – Podlesie (1 przystanek) – Bydłowa (1 przystanek) – Wojnów (2 
przystanki), 
Trasa III: Oleśnica Przedszkole – Oleśnica Szkoła  – Kępie (1 przystanek) – Pieczonogi 
(5 przystanków) – Pieczonogi Olszynki (1 przystanek) – Pieczonogi Gaj (1 przystanek), 
Trasa IV (cztery razy w tygodniu): Oleśnica Szkoła – Kępie – Pieczonogi – Strzelce – 
Sufczyce – Bydłowa – Podlesie – Borzymów – Oleśnica dla uczniów, którzy zostali na 
lekcjach dodatkowych i nie pojechali wcześniejszym kursem; 

3) planowana liczba dowożonych i odwożonych dzieci i uczniów: 158 (liczba dowożonych               
i odwożonych dzieci i uczniów jest wielkością orientacyjną i może ulec zmianie w trakcie 
realizacji zamówienia), 

4) dowiezienie dzieci i uczniów przed rozpoczęciem zajęć szkolnych oraz odwiezienie ich 
po zajęciach szkolnych, 

5) przywóz i odwóz w roku szkolnym 2022/2023 w terminie od 01.09.2022 r. do   
23.06.2023 r., 

6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu dowozu i odwozu dzieci 
i uczniów po pierwszym półroczu, przy czym łączna długość tras oraz ilość dzieci i 
uczniów nie ulegną znaczącej zmianie; 



7) Zamawiający zapewnia opiekę w czasie przewozu dzieci i uczniów do placówek 
oświatowych, 

8) Szczegółowy zakres zamówienia w Załączniku Nr 2 do Zaproszenia. 
 

3. Termin realizacji zamówienia: 

Od 01.09.2022 r. do 23.06.2023 r. 

 
4. Podstawa przygotowania oferty 

1) Ofertę należy przygotować w oparciu o w/w informacje. 
2) Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia dla przedmiotowego zamówienia jest 

wynagrodzenie miesięczne, określone w oparciu o: cenę jednego biletu miesięcznego (cena 
ryczałtowa) dla dzieci i młodzieży w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego 
rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej oraz cenę 
jednego biletu miesięcznego (cena ryczałtowa) dla dzieci przedszkolnych, zgodnie z ofertą 
wykonawcy i liczbę biletów miesięcznych wystawionych na dany miesiąc przez Wykonawcę 
na podstawie listy dzieci i uczniów dostarczonej przez Zamawiającego. 

3) Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji  
zamówienia bez uwzględnienia, których nie można wykonać zamówienia. 

Uwaga: 
Wykonawca w cenie oferty uwzględnia ulgę jeżeli ma zastosowanie art. 5 ust. 1 ustawy 
z dnia 20 czerwca  1992  roku  o  uprawnieniach  do  ulgowych  przejazdów  środkami  
publicznego  transportu zbiorowego (Dz. U. t.j. 2018 r. poz. 295)  

4) Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez podanie w formularzu ofertowym 
ceny netto i brutto ogółem, obliczonej jako iloczyn szacunkowej liczby dowożonych dzieci i 
liczby miesięcy świadczenia przedmiotowej usługi, na którą składają się: 
a) cena netto i brutto biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży w okresie od rozpoczęcia 

odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia 
szkoły podstawowej. 

b) cena netto i brutto biletów miesięcznych dla dzieci przedszkolnych. 
Ww. ceny brutto należy podać (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku, uwzględniającą obowiązujący podatek VAT. 

5) Do udzielenia wszelkich informacji w powyższej sprawie upoważniona jest – Anna Antonik – 
Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
- Urząd Miasta i Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1, pokój nr 10, 
 tel. 41-377-40-36, wew. 218. 
 
5. Termin i miejsce złożenia oferty 

Ofertę należy złożyć w terminie do 29.08.2022 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i 
Gminy Oleśnica,  ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, sekretariat. 
 

6. Otwarcie ofert  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2022 r. o godz. 10.15 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
Oleśnica,  ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, sala konferencyjna. 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica 
                    /-/ mgr Leszek Juda 
 

Załączniki:  

1.Formularz oferty  

2. Szczegółowy zakres zamówienia 

3. Wzór umowy          



Załącznik Nr 1   

....................................... 
( nazwa wykonawcy ) 
....................................... 
( siedziba wykonawcy ) 
....................................... 

        Gmina Oleśnica 
        ul. Nadstawie 1 
        28-220 Oleśnica 
 
 

O F E R T A CENOWA 
 

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na zadanie: „Dowóz i odwóz dzieci                 

i uczniów przedszkola i szkoły podstawowej w Oleśnicy, realizowany w roku szkolnym 

2022/2023 w formie zakupu biletów miesięcznych” oferujemy wykonanie usługi za cenę: 

  
ogółem netto (suma a+b) ..................................... x 10 miesięcy =  ........................................zł 

podatek VAT.................................................zł 

ogółem brutto.....................................................  

(słownie złotych brutto:...................................................................................................................) 

 
na ww. cenę składają się: 
 
a) bilet szkolny dla dzieci i młodzieży w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej: 

 cena netto za 1 bilet szkolny ……….…….. x 141 uczniów = ………………………… zł. 

 podatek VAT w wysokości : ………  %   

 

b) bilet przedszkolny: 

 cena netto za 1 bilet przedszkolny ……………..  x 17 przedszkolaków = ………………….zł 

 podatek VAT w wysokości : ………  %   

 

1. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

2. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu                  

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

3. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 

 a……………………………….. 

 b……………………………….. 

  

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

Podpisano 
............................................................ 
( upoważniony przedstawiciel ) 
............................................................ 
( adres )     

   



Załącznik Nr 2 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA 
 

Dowóz i odwóz dzieci i uczniów przedszkola i szkoły podstawowej w Oleśnicy, 
realizowany w roku szkolnym 2022/2023 w formie zakupu biletów miesięcznych 

 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
60.13.00.00-8 – Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 

 
DOWÓZ – 2 AUTOBUSY 

 
Nr 

trasy 
Wyszczególnienie Godzina 

odjazdu z 
przystanku 
początkowe

go 

Godzina 
przyjazdu na 
przystanek 
końcowy 

Przewidywan
a ilość 

dowożonych 
dzieci i 

uczniów 

Szacowana 
długość 

trasy w km 
 

I Oleśnica – Pieczonogi Gaj (1 
przystanek) – Pieczonogi Olszynki (1 
przystanek) – Pieczonogi (5 
przystanków) – Kępie (1 przystanek) – 
Oleśnica Szkoła – Oleśnica Przedszkole 

 
7:00 

 
7:35 

 
46 

 
20 

II 
 

Oleśnica - Strzelce (2 przystanki) – 
Kępie (2 przystanki) – Oleśnica Szkoła 
– Oleśnica Przedszkole 

 
7:00 

 
7:20 

 
35 

 
11 

III Oleśnica – Sufczyce (4 przystanki) – 
Bydłowa (1 przystanek) – Podlesie (1 
przystanek) – Wojnów (2 przystanki) – 
Oleśnica Szkoła – Oleśnica Przedszkole 

 
7:25 

 
7:55 

 
42 

 
15 

IV Oleśnica –Borzymów (4 przystanki) – 
Wólka Oleśnicka (1 przystanek) – 
Oleśnica Szkoła – Oleśnica Przedszkole 

 
7:35 

 
8:00 

 
35 

 
10 

 

ODWÓZ – 1 AUTOBUS 
 

Nr 
trasy 

Wyszczególnienie Godzina 
odjazdu z 

przystanku 
początkowego 

Godzina 
przyjazdu na 
przystanek 
końcowy 

Przewidywana 
ilość 

dowożonych 
dzieci i 

uczniów 

Szacowana 
długość 

trasy w km 

I Oleśnica Przedszkole – Oleśnica 
Szkoła – Kępie  (1 przystanek) –
Strzelce (2 przystanki) – Sufczyce 
(3 przystanki)  

 
13:25 

 
14:00 

 
54 

 
17 

II Oleśnica Przedszkole – Oleśnica 
Szkoła – Wólka Oleśnicka (1 
przystanek) – Borzymów (4 
przystanki) – Podlesie (1 
przystanek) – Bydłowa (1 
przystanek) – Wojnów (2 
przystanki) 

 
14:05 

 
14:38 

 
54 

 
18 

III Oleśnica Przedszkole  - Oleśnica 
Szkoła – Kępie (2 przystanki) –  
Pieczonogi (5 przystanków) – 
Pieczonogi Olszynki (1 przystanek) 
- Pieczonogi Gaj (1 przystanek)   

 
14:40 

 
15:12 

 
50 

 
20 

IV Cztery razy w tygodniu łącznie 
wszystkie miejscowości 

 
15:15 

 
16:00 

Uczniowie, 
którzy zostali  na 

lekcjach 
dodatkowych i 
nie pojechali 

wcześniejszym 
kursem 

 
ok. 44 



 

Uwagi: 

1. Zamawiający zapewnia opiekę w czasie przewozu dzieci i uczniów do placówek 
oświatowych. 

2. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do przewozu dzieci i uczniów (dowóz                      
i odwóz) na podstawie zakupionych przez Zamawiającego biletów miesięcznych,                   
z przystanków na czterech trasach dowozowych i czterech trasach odwozowych. 

3. Zamawiający nie jest zobowiązany zakupić biletów w okresie ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 lub ograniczeń funkcjonowania tych jednostek wprowadzonych z innych przyczyn 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Wykonawca zapewnia dowóz dzieci i uczniów 2 autobusami i odwóz dzieci i uczniów 1 
autobusem, przy czym minimalna ilość miejsc w autobusie musi być dostosowana do ilości 
dzieci przewożonych na każdej trasie.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dzieci i uczniów, którym przysługuje 
bilet miesięczny w trakcie realizacji zamówienia. Wskazana w Zaproszeniu liczba dzieci i 
uczniów, dla których zostanie zakupiony bilet miesięczny stanowi wielkość planowaną. 
Rzeczywista liczba zakupionych biletów miesięcznych będzie odpowiadała rzeczywistej 
liczbie dzieci i uczniów korzystających z przewozów w danym miesiącu kalendarzowym. 
Liczba uczniów korzystających z przewozów będzie ustalana na poszczególne miesiące 
kalendarzowe do 25-go dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym 
będą wykonywane przewozy. W przypadku zwiększenia liczby dowożonych dzieci i uczniów 
Wykonawca musi zapewnić ich dowóz i odwóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu 
zmniejszenia liczby dowożonych dzieci i uczniów Zamawiający nie dopuszcza ponoszenia 
dodatkowych opłat z tego tytułu. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do dowiezienia dzieci i uczniów przed rozpoczęciem zajęć 
szkolnych oraz odwiezienia ich po zajęciach szkolnych. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu dowozu i odwozu dzieci i 
uczniów po pierwszym półroczu, przy czym łączna długość tras oraz ilość dzieci i uczniów 
nie ulegną znaczącej zmianie. 

8. Przewozy będą realizowane wyłącznie w dni nauki szkolnej w okresie od 01.09.2022 r. do 
23.06.2023 r. przez co należy rozumieć również, iż przewozy nie będą realizowane w okresie 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub ograniczeń funkcjonowania wprowadzonych 
z innych przyczyn na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do: 

 zapewnienia sprawnych środków transportu, które spełniają wymogi bezpieczeństwa 
(zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), muszą być utrzymane w czystości 
z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej, 

 zapewnienia miejsc siedzących w autobusach, wszystkim przewożonym dzieciom i 
uczniom, 

 oznakowania pojazdów stosownymi tablicami, 

 zatrudnienia kierowców posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 

 przestrzegania norm pracy kierowców autobusów. 

 

 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 3 
 

PROJEKT UMOWY 

 

W dniu ………………….. r. w Oleśnicy pomiędzy Gminą Oleśnica zwaną dalej w umowie 
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
1) ……………………………………………  
przy kontrasygnacie  
2) …………………………………………… 
a  
………………………………………………………………………….…………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
1) ……………………………………………., 
 
została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Dowóz i odwóz 

dzieci i uczniów przedszkola i szkoły podstawowej w Oleśnicy, realizowany w roku 
szkolnym 2022/2023 w formie zakupu biletów miesięcznych”. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz dzieci i uczniów na trasach I-IV i odwóz dzieci 
i uczniów na trasach I-IV, na których dowożonych i odwożonych jest 158 dzieci i uczniów 
(liczba dowożonych i odwożonych dzieci i uczniów jest wielkością orientacyjną i może ulec 
zmianie w trakcie realizacji zamówienia). 

3. Zamawiający zapewnia opiekę w czasie przewozu dzieci i uczniów do placówek 
oświatowych. 

4. Zamawiający zakupi, a Wykonawca zobowiązuje się sprzedać bilety miesięczne na 
regularnych trasach przewozowych, na których realizowane będą przewozy regularne 
zgodnie z  rozkładem jazdy. 

5. Wydanie biletów miesięcznych na dany miesiąc potwierdzają dyrektorzy poszczególnych 
placówek oświatowych. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dzieci i uczniów, którym przysługuje 
bilet miesięczny w trakcie realizacji zamówienia. Wskazana w ust. 2 liczba dzieci i uczniów, 
dla których zostanie zakupiony bilet miesięczny stanowi wielkość planowaną. Rzeczywista 
liczba zakupionych biletów miesięcznych będzie odpowiadała rzeczywistej liczbie dzieci i 
uczniów korzystających z przewozów w danym miesiącu kalendarzowym. Liczba dzieci i 
uczniów korzystających z przewozów będzie ustalana na poszczególne miesiące 
kalendarzowe do 25-go dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym 
będą wykonywane przewozy. W przypadku zwiększenia liczby dowożonych dzieci i uczniów 
Wykonawca musi zapewnić ich dowóz i odwóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu 
zmniejszenia liczby dowożonych dzieci i uczniów Zamawiający nie dopuszcza ponoszenia 
dodatkowych opłat z tego tytułu. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu dowozu i odwozu dzieci i 
uczniów po pierwszym półroczu, przy czym łączna długość tras oraz ilość dzieci i uczniów 
nie ulegną znaczącej zmianie. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do dowiezienia uczniów, o których mowa w § 1 ust. 2 przed 
rozpoczęciem zajęć szkolnych oraz odwiezienia ich po zajęciach szkolnych. 

9. Umowa realizowana będzie wyłącznie w dni nauki szkolnej w okresie od 01.09.2022 r. do 
23.06.2023 r. przez co należy rozumieć również, iż umowa nie będzie wykonywana w 
okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub ograniczeń funkcjonowania 
wprowadzonych z innych przyczyn na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

 
§ 2 

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

ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków. 



2. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz 
od odpowiedzialności cywilnej. 
 

§ 3 
 

Przewóz realizowany będzie do następujących placówek oświatowych: 
1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy; 
2) Przedszkole Gminne im. św. Jana Pawła II w Oleśnicy. 
 

§ 4 
 
1. Bilety miesięczne wystawione będą na podstawie list dzieci i uczniów dostarczonych przez 

Zamawiającego do 25-go dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, na który 
ma obowiązywać bilet. W przypadku ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub 
ograniczeń funkcjonowania tych jednostek wprowadzonych z innych przyczyn na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, Zamawiający zastrzega sobie prawo dostarczenia listy 
dzieci i uczniów w miesiącu, na który ma obowiązywać bilet. 

2. Cena jednego biletu miesięcznego jest ceną ryczałtową, niezmienną w okresie trwania 
umowy i zgodnie ze złożoną ofertą wynosi brutto: 
a) ........................................ zł (słownie złotych...................................................................), 

dla dzieci i młodzieży w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej  

Cena biletu miesięcznego uwzględnia odległości usługi przewozu oraz ulgę jeżeli zachodzą 
okoliczności uprawniające do zastosowania art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku 
o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego  
(Dz. U. t.j. 2018 r. poz. 295). 
b) ........................................ zł (słownie złotych...................................................................), 

dla dzieci przedszkolnych.  
Cena biletu miesięcznego uwzględnia odległości usługi przewozu. 

3. Za wykonanie usługi określonej w § 1, Wykonawcy przysługuje comiesięczne wynagrodzenie 
w wysokości wynikającej z iloczynu liczby biletów miesięcznych wystawionych na dany 
miesiąc przez Wykonawcę na podstawie listy dzieci i uczniów dostarczonej przez 
Zamawiającego i ceny jednego biletu miesięcznego (cena ryczałtowa) dla dzieci i młodzieży 
w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej oraz ceny jednego biletu miesięcznego 
(cena ryczałtowa) dla dzieci przedszkolnych, określonej w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

4. Zamawiający nie jest zobowiązany zakupić biletów w okresie ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 lub ograniczeń funkcjonowania tych jednostek wprowadzonych z innych przyczyn 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Ogółem roczny koszt realizacji umowy nie może przekroczyć kwoty: ……………………zł 
brutto (słownie złotych: ……………………………….). 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w całości kwoty łącznego 
wynagrodzenia określonego w ust. 5. 

7. Wynagrodzenie dla Wykonawcy regulowane będzie przez Zamawiającego na podstawie 
comiesięcznej faktury, wystawionej przez Wykonawcę, po przekazaniu dla uczniów 
imiennych, miesięcznych biletów szkolnych. Faktura płatna będzie przelewem, na rachunek 
wskazany w fakturze, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury. 

8. Zamawiający oświadcza że wynagrodzenie dla Wykonawcy płatne będzie z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności (split payment). 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo do zawieszenia realizacji przez Wykonawcę usług 
objętych niniejszą umową (przerwa w świadczeniu usług) w danym miesiącu kalendarzowym 
w całości lub w poszczególne dni wskazane w oświadczeniu Zamawiającego o zawieszeniu 
realizacji usług skierowanym do Wykonawcy. Z uprawnienia opisanego w zdaniu poprzednim 
Zamawiający może skorzystać w przypadku wystąpienia jednej z poniżej wskazanych 
okoliczności: 



1)   gdy prowadzenie zajęć edukacyjnych w placówkach oświatowych wskazanych powyżej 
w § 3 niniejszej umowy zostanie zawieszone z powodu siły wyższej, 

2)   gdy prowadzenie zajęć edukacyjnych w placówkach oświatowych wskazanych powyżej 
w § 3 niniejszej umowy zostanie zawieszone na podstawie przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa, 

3)   gdy prowadzenie zajęć edukacyjnych w placówkach oświatowych wskazanych powyżej 
w § 3 niniejszej umowy zostanie zawieszone na podstawie decyzji podjętej m.in. 
w oparciu o zalecenia sanitarne wydane w szczególności przez Ministra Zdrowia 
lub Głównego Inspektora Sanitarnego, 

4)   gdy prowadzenie zajęć edukacyjnych w placówkach oświatowych wskazanych powyżej 
w § 3 niniejszej umowy spowodować może zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi 
w związku z obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na obszarze 
Gminy Oleśnica stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi lub w rozumieniu innych przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa regulujących kwestie stanu epidemii lub stanu zagrożenia 
epidemicznego. 

10. W przypadku gdy zawieszenie realizacji przez Wykonawcę usług objętych niniejszą umową 
(przerwa w świadczeniu usług) obejmuje pełny miesiąc kalendarzowy Wykonawcy 
nie przysługuje wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie pieniężne, a w szczególności 
roszczenie o zwrot jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z utrzymywaniem 
gotowości do świadczenia usług w danym miesiącu kalendarzowym. 

 
§ 5 

 
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania zobowiązań 
określonych niniejszą umową osobie trzeciej. 
 

§ 6 
 
W przypadku konieczności powierzenia Wykonawcy danych osobowych dzieci i uczniów, 

każda placówka oświatowa wymieniona w § 1 niniejszej umowy, będąca administratorem 

danych osobowych uczniów, na podstawie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego      

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

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

odrębną umową powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do 

realizacji niniejszej umowy. 

§ 7 
 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

 zapewnienia sprawnych środków transportu, które spełniają wymogi bezpieczeństwa 
(zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), muszą być utrzymane w czystości 
z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej, 

 zapewnienia miejsc siedzących w autobusach, wszystkim przewożonym dzieciom i uczniom, 

 oznakowania pojazdów stosownymi tablicami, 

 zatrudnienia kierowców posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 

 przestrzegania norm pracy kierowców autobusów. 
 

§ 8 
 

W przypadku nieuzasadnionego spóźnienia w dowozie bądź odwozie uczniów, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50,00 zł % za każde spóźnienie, zaś w 
przypadku niewykonania dowozu lub odwozu – karę w wysokości 500,00 zł za każdy dzień w 
którym usługa nie została wykonana, z zastrzeżeniem § 9. 



§ 9 
 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi lub opóźnienie autobusu 
w przypadkach niezależnych od Wykonawcy (gołoledź, nieprzejezdność dróg, mrozy poniżej               
-20 °C, inne). 

§ 10 
 

Za udowodnione uszkodzenia wnętrza autobusu oraz jego zanieczyszczenia przez dowożonych 
uczniów, Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Zamawiającego naprawienia 
szkody. 

§ 11 
 

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia …................. do dnia …....................... 
 

§ 12 
 

Umowa może być rozwiązana: 

 za porozumieniem stron w każdym czasie (na piśmie), 

 bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego – po trzykrotnym 
niedowiezieniu lub nieodwiezieniu uczniów, bądź po pięciokrotnym opóźnieniu dowozu lub 
odwozu, trwającym powyżej 30 minut, 

 bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym przez Wykonawcę, po trzykrotnej 
nieterminowej zapłacie za przewóz, 

 w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w 
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie, 

 strony mają prawo dochodzenia poniesionych strat w przypadku nieuzasadnionego 
rozwiązania umowy. 

§ 13 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Przewozowego i przepisów z nim związanych. 
 

§ 14 
 

Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami niniejszej umowy podane będą pod 
rozstrzygnięcie przez Sąd właściwy rzeczowo dla Zamawiającego. 
 

§ 15 
 

Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpić może za zgodą Stron wyrażoną na piśmie,               
w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.  
 

§ 16 
 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 

  ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 
 
 ……………………………                                                  ………………………….. 
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