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 - WZÓR- 
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: „Dowóz dzieci  
z terenu Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny do Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących oraz do Zespołu 
Szkół Nr 1 im. Gen. Ziętka w Katowicach w roku szkolnym 2015/2016  
– Trasa Nr 10”. 

      UMOWA Nr .................. 

 
zawarta w dniu ............................... 2015 roku pomiędzy: 
 
Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach,                         
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT,                         
nr NIP: 642-000-97-26,  reprezentowaną przez: 
 ......................................................................................................................................... 
 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
 

a 
 

.......................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
zwany... w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

 
§ 1. 

 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie                                  
pn.: „Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących oraz do 
Zespołu Szkół Nr 1 im. Gen. Ziętka w Katowicach w roku szkolnym 2015/2016 - 

Trasa Nr 10”, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ........... oraz postanowieniami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
2. Dowóz i odwóz dzieci odbywać się będzie .................................................................. 
.......................................................................................................................................... 
                          (zostaną tutaj wpisane dane dotyczące środka  transportu) 
 

3. W przypadku zmiany środka transportu, o którym mowa w ust. 2, w trakcie realizacji 
niniejszej umowy, przed dokonaniem tej zmiany, Wykonawca każdorazowo jest 
zobowiązany zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego i udokumentować mu, że nowy 
środek transportu spełnia wymagania określone w SIWZ. 
W tym przypadku Wykonawca przed dokonaniem tej zmiany jest zobowiązany 
przedłożyć Zamawiającemu nowe, dodatkowe dokumenty w tym zakresie, między 
innymi: kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, kserokopię polisy OC i NW oraz 
inne dokumenty wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na 
przedmiotowe zamówienie. 
W przypadku zmiany środka transportu, nowy środek transportu zaproponowany przez 
Wykonawcę nie może być starszy (wcześniej wyprodukowany - rocznikowo) niż środek 
transportu, wskazany w ust. 2.(*) 
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(*) Uwaga: 
Ostatnie zdanie w ust. 3 zostanie zamieszczone w umowie w przypadku gdy Wykonawca 
wskaże w ofercie tylko 1 środek transportu. 
W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w ofercie więcej niż 1 środek transportu ostatnie 
zdanie w ust. 3 otrzyma następujące brzmienie: 
„W przypadku zmiany któregokolwiek ze środków transportu, każdy nowy 
zaproponowany środek transportu nie może być starszy (wcześniej wyprodukowany                     
- rocznikowo) niż najstarszy środek transportu, wskazanym w ust. 2 .” 

 
§ 2 

 
1. Kierowca łącznie z opiekunem zobowiązany jest do sprawowania opieki nad 
przewożonymi dziećmi. 
 
2. Kierowca oraz opiekun składają oświadczenia o przyjęciu opieki nad przewożonymi 
dziećmi i odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych dzieci. 
Ww. oświadczenia stanowią Załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej umowy, stanowiąc jej 
integralną część. 
 
3. W przypadku zmiany kierowcy lub opiekuna, przed dokonaniem tej zmiany, 
Wykonawca każdorazowo jest zobowiązany zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego  
i udokumentować mu, że nowy opiekun lub kierowca spełnia wymagania określone  
w SIWZ. W tym przypadku Wykonawca przed objęciem zadań przez nowego kierowcę 
lub opiekuna  składa Zamawiającemu nowe dodatkowe oświadczenia, o których mowa 
w ust. 2 oraz inne dokumenty wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia na przedmiotowe zamówienie. 
 

 § 3 
 

Termin wykonania: umowa realizowana będzie w dniach nauki szkolnej w roku 
szkolnym 2015/2016 tj. w okresie od 1 września 2015 roku do 24 czerwca 2016 roku 
(łącznie 188 dni zajęć szkolnych). 

 
§ 4 

 
1. Trasa przewozu wynosi w obie strony 2 (dwa) dni w tygodniu 102 km  
 tj. 2 x 51 km, natomiast 3 (trzy) dni w tygodniu wynosi 87 km tj. 2 x 43,5 km. 
 

       2.  Trasy przewozu mają następujący przebieg: 
  

1) 2 (dwa) dni w tygodniu: 
 

rozpoczęcie: dzielnica Czuchów: ul. 3-go Maja (I przystanek: ul. 3-go Maja 85) –                      
ul. Parkowa –  ul. Wolności  – sołectwo Bełk: ul. Główna –  
ul. Palowicka (II przystanek ul. Palowicka 5) – ul. Główna – Orzesze – Katowice –                 
ul. Grażyńskiego – Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo 
Słyszących w Katowicach (III przystanek: ul. Grażyńskiego 18) – ul. Staszica – 
Zespół Szkół Nr 1 im. Gen. Ziętka (IV przystanek: ul. Staszica 2), 
 

  Droga powrotna : trasa przejazdu jak wyżej w odwrotnym kierunku. 
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 2) 3 (trzy) dni w tygodniu: 
 

rozpoczęcie: dzielnica Czuchów: ul. 3-go Maja (I przystanek: ul. 3-go Maja 85) –                     
ul. Parkowa –  ul. Wolności - sołectwo Bełk: ul. Główna –  Orzesze – Katowice –                    
ul. Grażyńskiego – Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo 
Słyszących w Katowicach (II przystanek: ul. Grażyńskiego 18). 

 

   Droga powrotna : trasa przejazdu jak wyżej w odwrotnym kierunku. 
 
3. Szczegółowy przebieg tras oraz przystanki znajdują się na mapce stanowiącej 
Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy. 
 
4. Długość trasy, o której mowa w ust. 2 pkt 1 może ulec skróceniu w stosunku do 
długości określonej w ust.1,  najwyżej jednak o 15%. W takim przypadku Wykonawcy 
przysługiwać będzie wynagrodzenie za faktycznie  wykonaną trasę przejazdu (ilość 
kilometrów). Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy o tym 
fakcie  z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

 
§ 5 

 
1. Wyjazd z dzielnicy Czuchów w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny i powrót, 
odbywał się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach oraz 
Zespołu Szkół Nr 1 im. Gen. Ziętka w Katowicach, z którego będzie wynikać  
w które dni tygodnia Wykonawca będzie realizował zamówienie na trasie 102 km,  
a w które dni tygodnia będzie realizował zamówienie na trasie 87 km. 
 
2.  Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do harmonogramu ustalonego 
przez dyrektorów szkół: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących  
i Słabosłyszących w Katowicach oraz Zespołu Szkół Nr 1 im. Gen. Ziętka  
w Katowicach.  

§ 6 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do pozostawania w gotowości technicznej wykonania 
zamówienia w całym okresie realizacji zadania, tj. od 1 września 2015 r. do dnia  
24 czerwca 2016 r. w dniach nauki szkolnej, od poniedziałku do piątku: razem 188 
dni. 

 
2. Wykonawca zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego z rodzicami dzieci 

każdorazowo przed opuszczeniem bazy w celu ustalenia konieczności wykonania 
usługi w danym dniu. W tym celu Zamawiający przekaże w dniu podpisania umowy 
numery telefonów rodziców przewożonych dzieci. 

 
3. W przypadku braku konieczności wykonania usługi przewozowej za pozostawanie 

Wykonawcy w gotowości technicznej może on żądać od Zamawiającego 
wynagrodzenia jedynie w kwocie określonej w § 7 ust. 3 niniejszej umowy. 

 
§ 7 

 
1.  Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy przysługiwać będzie 
wynagrodzenie ustalone według ceny ofertowej wskazanej w ofercie,                                                          
tj. w wysokości ................... zł brutto za 1 km przewozu, obejmującej również koszt 
zapewnienia dodatkowej opieki opiekuna nad dziećmi. 
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2. Za każdy dzień wykonania usługi wynagrodzenie wyliczone będzie jako iloczyn 
wykonanych (przejechanych) kilometrów i ceny jednostkowej brutto za 1 km, wskazanej 
w ust. 1.,z następującymi zastrzeżeniami: 

 
1) w przypadku braku konieczności wykonania usługi przewozowej dziecka  

w danym dniu zamieszkałego w sołectwie Bełk długość trasy przewozu  
w danym dniu: dzielnica Czuchów – Katowice ul. Grażyńskiego 17,  
wynosi 87 km tj. 2 x 43,5 km; 

 

2) w przypadku braku konieczności wykonania usługi przewozowej dziecka  
w danym dniu zamieszkałego w dzielnicy Czuchów  długość trasy przewozu  
w danym dniu: sołectwo Bełk  -  Katowice ul. Staszica 2, wynosi  93 km tj. 2 x 46,5 
km; 

 
 oraz zastrzeżeniem ust.3 i ust.4 

 
3.  Za każdy dzień pozostawania w gotowości technicznej wynagrodzenie będzie 
wyliczone jako iloczyn dziennej długości trasy odpowiednio 87 km lub 102 km                            
w zależności od dnia tygodnia i 5 % ceny jednostkowej za 1 km, wskazanej w ust. 1. 
 
4. W przypadku całkowitego braku konieczności wykonywania usługi przewozowej 
dziecka zamieszkałego w dzielnicy Czuchów tj. w przypadku braku konieczności 
wykonywania usługi przewozowej trzy dni w tygodniu i pozostawania Wykonawcy                            
w gotowości technicznej jedynie w stosunku do dziecka z dzielnicy Bełk, wynagrodzenie 
będzie wyliczone jako iloczyn dziennej długości trasy 93 km tj.: 2 x 46,5 km i 5% ceny 
jednostkowej brutto. 
 
5. Za wykonaną usługę rozliczenie następować będzie w okresach miesięcznych,                 
na podstawie faktury wystawionej po upływie danego miesiąca kalendarzowego,                       
z zastrzeżeniem ust. 7. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie karta przejazdu 
potwierdzona przez szkołę lub szkoły (w zależności od dnia tygodnia), zawierająca 
między innymi poświadczenie wykonania usługi oraz obecności kierowcy i opiekuna                 
w każdym dniu. 

 
6. Faktury płatne będą przelewem w terminie do 30 dni od dnia ich złożenia                            
w Wydziale Edukacji Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Wolności 11,                            
44-230 Czerwionka–Leszczyny, z zastrzeżeniem ust. 7. 

 
7. Za miesiąc grudzień 2015 roku fakturę należy wystawić po wykonaniu usługi                       
w miesiącu grudniu. Ww. fakturę należy dostarczyć do Wydziału Edukacji Urzędu Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny w terminie do 23 grudnia 2015 roku. Faktura ta będzie 
płatna w terminie do 31 grudnia 2015 roku. 

 
8. Łączna wartość umowy nie może przekroczyć równowartości 76 dni świadczenia 
usługi na trasie 102 km w obie strony oraz 112 dni świadczenia usługi na trasie  87 km 
w obie strony, tj. …........................zł brutto. 
 

§ 8 (*) 
 

1. Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia w zakresie                                                     
…................................... Podwykonawcy/om bez odrębnego wynagrodzenia za              
pełnienie funkcji generalnego Wykonawcy, natomiast pozostały zakres przedmiotu 
umowy Wykonawca wykona samodzielnie bez udziału Podwykonawców. 
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2. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może wprowadzić dodatkowego                                         
Podwykonawcę i określić zakres wykonywanej przez niego części przedmiotu umowy 
(zamówienia), zmienić Podwykonawcę, zrezygnować z Podwykonawcy bądź zmienić 
zakres zamówienia powierzonego Podwykonawcy. 
 
3.  W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień 
publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału   
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za część 
przedmiotu umowy, którą wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 
 
(*) Uwaga: 
Zapisy ustępów: 1 i 2 zostaną zamieszczone w umowie w przypadku, gdy zgodnie ze 
złożoną ofertą Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy przy udziale 
Podwykonawców. 
W przeciwnym przypadku  ustępy: 1, 2 i 4 otrzymają nowe następujące brzmienie: 
„1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia samodzielnie bez udziału      
Podwykonawców.   
2. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może wprowadzić Podwykonawcę                                           
i określić   zakres   wykonywanej   przez  niego  części  przedmiotu  umowy (zamówienia), 
zmienić wprowadzonego Podwykonawcę, zrezygnować z wprowadzonego 
Podwykonawcy bądź zmienić zakres zamówienia powierzony temu Podwykonawcy.”, 
„4. W przypadku wprowadzenia Podwykonawcy, Wykonawca ponosi wobec 
Zamawiającego pełną odpowiedzialność za część przedmiotu umowy, którą wykonuje 
przy pomocy Podwykonawców.”. 
 
Ponadto zapis ustępu 3 tego paragrafu zostanie zamieszczony w umowie w przypadku, 
gdy zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy przy 
udziale Podwykonawcy/ów, na którego/ych zasoby powołuje się na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
W przeciwnym wypadku zapis ustępu 3 nie zostanie zamieszczony w umowie, natomiast 
ustęp 4 uzyska numerację  jako ustęp 3. 

 
§ 9 

 
1. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych w wysokości 1% 
łącznej wartości umowy określonej w § 7 ust. 8 niniejszej umowy za każdy dzień nie 
wykonania lub nienależytego wykonania umowy. Stwierdzenie braku obecności opiekuna 
lub wykonania przewozu dzieci innym środkiem transportu, niż wskazany  
w §1 ust. 2 bez wiedzy Zamawiającego, traktowane jest również jako nienależyte 
wykonanie umowy. 
 
2. W przypadku nie wykonania dwóch przewozów dzieci do szkoły lub szkół oraz ze 
szkoły lub szkół, Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania 
umowy oraz dochodzenia kary umownej w wysokości 10% łącznej wartości umowy,                     
o której mowa w § 7 ust. 8 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 3. 
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3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy 
zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, innych niż określone w ust. 2, w wysokości 10 % łącznej wartości umowy,    
o której mowa w § 7 ust. 8 niniejszej umowy. 
 
4. Zamawiający ma prawo niezależnie od kar umownych określonych w ust. 1, 2 i 3                    
do dochodzenia odszkodowania przewyższającego (przenoszącego) wysokość                       
ww. kar umownych na ogólnych zasadach określonym w kodeksie cywilnym. 
 

      § 10 
 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia innemu podmiotowi                      
bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 
 

      2. W wypadkach losowych, w przypadku niemożności wykonania umowy przez 
Wykonawcę, zobowiązuje się on do zapewnienia wykonania niniejszej usługi przez 
osobę posiadającą do tego uprawnienia, środkiem transportu spełniającym wszystkie 
wymagania dotyczące przewozu dzieci, na warunkach określonych niniejszą umową 
oraz SIWZ, bez dodatkowego wynagrodzenia. O zaistnieniu takiej konieczności 
Wykonawca każdorazowo zawiadamia Zamawiającego. W takim przypadku 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§ 11 

 
1. W razie zaistnienia istotnej  zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie będzie leżeć 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 powyższych okolicznościach. 
 
2. W  przypadku, o którym mowa w ust.1 Wykonawca może żądać wynagrodzenia 
jedynie za wykonaną część umowy. 
 
3. Ze strony Zamawiającego odpowiedzialnymi za realizację i wykonanie niniejszej 
umowy  są:   .......................................................... oraz .................................................. 
– z Wydziału Edukacji. 
 
4. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy 
jest .................................................................................................................................... 

 
5. O każdej zmianie osób odpowiedzialnych, o których mowa w ust. 3 i 4 każda                         
ze stron jest zobowiązana powiadomić na piśmie drugą stronę. 
 

§ 12 
 

1. W przypadku utraty ważności dokumentów takich jak w szczególności: licencja, prawo 
jazdy kierowcy pojazdu, dowód rejestracyjny pojazdu, itp. w trakcie trwania niniejszej 
umowy, najpóźniej w dniu utraty ich ważności, ale przed rozpoczęciem wykonywania 
usługi w tym dniu, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nowy dokument na kolejny 
okres, pod rygorem rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym                            
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
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2. Wykonawca posiada polisę ubezpieczenia OC i NW. Przed upływem ważności polisy 
Wykonawca zobowiązany jest do jej odnowienia, a kserokopię tego dokumentu bez 
dodatkowego wezwania musi dostarczyć Zamawiającemu przed upływem okresu 
ważności polisy wraz z potwierdzeniem jej opłacenia. W przypadku ratalnego opłacania 
polisy - bez dodatkowego wezwania - Wykonawca dostarcza Zamawiającemu 
potwierdzenie dokonania opłat za aktualne okresy określone w polisie. Naruszenie 
niniejszych postanowień skutkuje możliwością rozwiązania niniejszej umowy przez 
Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 
 

§ 13 
 

1. Strony przewidują możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy  
w następujących przypadkach: 
 

1) skrócenia długości trasy przewozu, przy czym skrócenie długości trasy 
przewozu może zostać spowodowane zmianą szczegółowego przebiegu trasy 
oraz przystanków lub zaprzestaniem dowożenia któregoś z dotychczas 
dowożonych dzieci, a także zmianą organizacji ruchu drogowego, 

               2)  gdy Wykonawca w trakcie realizacji umowy: 

a) zrezygnuje z Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

b) zmieni zakres wykonywanej przez Podwykonawcę części przedmiotu umowy 
w sytuacji zmiany Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przed podpisaniem stosownego 
aneksu do niniejszej umowy Wykonawca będzie zobowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagane  
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
§ 14 

 
Spory zaistniałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 
dla Zamawiającego. 

 
§ 15 

 
1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz przepisy wykonawcze do 
ww. ustaw. 
 
2.  Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić w drodze pisemnego aneksu do umowy,  
z zastrzeżeniem art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz postanowień 
niniejszej umowy. 
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§ 16 
 
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy, a trzy egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
 
 

Wykonawca:      Zamawiający: 
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- WZÓR -    

 
Załącznik Nr 1 do umowy 

 
     
 
          ................................................ 
            miejscowość i data 
  
  
        OŚWIADCZENIE KIEROWCY 
 
 Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż przyjmuję wraz z opiekunami opiekę                                                
nad przewożonymi dziećmi i odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych dzieci 
podczas przewozu na Trasie Nr 10: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny/dzielnica 
Czuchów – Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących 
oraz Zespół Szkół Nr 1 im. Gen. Ziętka w Katowicach, w roku szkolnym 2015/2016. 
 
 
 
 
 ....................................................... 
 (Imię i nazwisko) 
 
 ....................................................... 
 (PESEL) 
 
 adres:.............................................. 
  
 ....................................................... 
 
 Dowód osobisty Nr ........................ 
  
 wydany przez ................................. 
 
 
 
 
 
 
         .................................... 

               (podpis) 
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- WZÓR - 

 
Załącznik Nr 2 do umowy 

 

 
   
 
          ................................................ 
              miejscowość i data 
 
 

 
 
    OŚWIADCZENIE OPIEKUNA 
 
 
 Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż posiadam pełną zdolność do czynności 
prawnych i przyjmuję opiekę nad przewożonymi dziećmi oraz odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo powierzonych dzieci podczas przewozu  na Trasie Nr 10: Gmina i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny/dzielnica Czuchów – Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci 
Niesłyszących i Słabosłyszących oraz Zespół Szkół Nr 1 im. Gen. Ziętka  
w Katowicach, w roku szkolnym 2015/2016. 
 
 
 ....................................................... 
 (Imię i nazwisko) 
 
 ....................................................... 
 (PESEL) 
 
 adres:.............................................. 
  
 ....................................................... 
 
 Dowód osobisty Nr ........................ 
  
 wydany przez ................................. 
 
 
 
         .................................... 

                    (podpis)   
 
 
 


