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 - WZÓR - 
 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:  „Dowóz dzieci do 
Zespołu Szkół Specjalnych, Szkoły Podstawowej Nr 1 w dzielnicy Leszczyny oraz 
Szkoły Podstawowej w Przegędzy w  roku szkolnym 2019/2020 – Trasa  
Nr 3”. 
 

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

 

 
zawarta w dniu ............................... 2019 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 do Zespołu Szkół Specjalnych, Szkoły Podstawowej Nr 1  
w dzielnicy Leszczyny oraz Szkoły Podstawowej w Przegędzy w  roku szkolnym 
2019/2020 – Trasa Nr 3”, ,zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ........... oraz 
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
2.  Dowóz i odwóz dzieci w ramach zamówienia określonego w ust. 1 odbywał się 
będzie na dwóch trasach tj.: 
 

1) Sołectwo Palowice – Zespół Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny – Szkoła 
Podstawowa Nr 1 w dzielnicy Leszczyny -   Szkoła Podstawowa w Przegędzy, zwana 
dalej trasą: Palowice; 
 

2) Dzielnica Dębieńsko – Zespół Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny – Szkoła 
Podstawowa Nr 1 w dzielnicy Leszczyny -  Szkoła Podstawowa w Przegędzy, zwana 
dalej trasą: Dębieńsko 
 

3. Dowóz i odwóz dzieci na trasie: Palowice  odbywał się będzie:  
 
…………………………………………………………………………………………………… 

(zostaną tutaj wpisane dane dotyczące środka transportu) 
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany (zwiększenia) ilości przewożonych 
dzieci do liczby wolnych miejsc w środku transportu, o którym mowa w ust 3. Zmiana 
ilości przewożonych dzieci, o której mowa powyżej, pozostanie bez wypływu na 
wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust.1 (nastąpi w ramach tego 
wynagrodzenia) oraz bez wpływu na przebieg trasy przejazdu, o której mowa                          
w § 4 ust. 1 pkt 1.(*) 

 

5. W przypadku zmiany środka transportu, o którym mowa w ust. 3, 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 SIWZ. 
W przypadku zmiany środka transportu, nowy środek transportu zaproponowany przez 
Wykonawcę nie może być starszy (wcześniej wyprodukowany) niż środek                         
transportu, wskazany w ust. 3. Ponadto w przypadku dokonywania zmiany,  
o której mowa powyżej, Zamawiający zastrzega sobie, że nowy zaproponowany przez 
Wykonawcę środek transportu nie może umożliwiać przewozu mniejszej ilości osób niż 
środek transportu wskazany w ust. 3 (**).    
 
6. Dowóz i odwóz dzieci na trasie: Dębieńsko odbywał się będzie:  
 
…………………………………………………………………………………………………… 

(zostaną tutaj wpisane dane dotyczące środka transportu) 
 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany (zwiększenia) ilości przewożonych 
dzieci do liczby wolnych miejsc w środku transportu, o którym mowa w ust. 6. Zmiana 
ilości przewożonych dzieci, o której mowa powyżej, pozostanie bez wypływu na 
wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 (nastąpi w ramach tego 
wynagrodzenia) oraz bez wpływu na przebieg trasy przejazdu, o której mowa                          
w § 4 ust. 1 pkt 1.(***) 

 

8. W przypadku zmiany środka transportu, o którym mowa w ust. 6, 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 SIWZ. 
W przypadku zmiany środka transportu, nowy środek transportu zaproponowany przez 
Wykonawcę nie może być starszy (wcześniej wyprodukowany) niż środek                         
transportu, wskazany w ust. 6.  
Ponadto w przypadku dokonywania zmiany, o której mowa powyżej, Zamawiający 
zastrzega sobie, że nowy zaproponowany przez Wykonawcę środek transportu nie 
może umożliwiać przewozu mniejszej ilości osób niż środek transportu wskazany w ust. 
6 (****).    
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(*) Uwaga: 
 

Zapis ustępu 4 zostanie zamieszczony w umowie w przypadku gdy Wykonawca zaoferuje 
dla trasy: Palowice tylko jeden środek transportu umożliwiający przewóz większej ilości 
osób niż 31 (bez kierowcy). 
 

Odpowiednio w przypadku: 
 

- zaoferowania przez Wykonawcę dla trasy: Palowice co najmniej jednego środka 
transportu umożliwiającego przewóz tylko i wyłącznie łącznie 31 osób (bez kierowcy) 
zapis ust. 4 nie zostanie zamieszczony w umowie, a ust. 5,6,7,8 uzyskają numerację jako 
ust. 4,5,6,7.   
- zaoferowania przez Wykonawcę dla trasy: Palowice co najmniej jednego środka 
transportu umożliwiającego przewóz tylko i wyłącznie łącznie 31 osób (bez kierowcy) 
oraz dla trasy: Dębieńsko co najmniej jednego środka transportu umożliwiającego 
przewóz tylko i wyłącznie łącznie 22 osób (bez kierowcy) zapisy ust. 4  i ust. 7 nie zostaną 
zamieszczone w umowie, a ust. 5,6,8 uzyskają numerację jako ust. 4,5,6.   
 

- zaoferowania przez Wykonawcę w ofercie dla trasy: Palowice więcej niż 1 środka 
transportu, z których każdy będzie umożliwiał przewóz większej ilości osób niż 31 (bez 
kierowcy), zapis ust. 4 otrzyma następujące brzmienie: 
„Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości przewożonych dzieci do liczby 
wolnych miejsc w środku transportu wskazanym w ust. 3 z najmniejszą ilością miejsc. 
Zmiana ilości przewożonych dzieci, o której mowa powyżej, pozostanie bez wypływu na 
wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 (nastąpi w ramach tego 
wynagrodzenia) oraz bez wpływu na przebieg trasy przejazdu, o której mowa w § 4 ust.1 
pkt 1.” 
 
(**) Uwaga: 

 

Przedostatnie i ostatnie zdanie w ust. 5 zostanie zamieszczone w umowie,                                  
w przypadku gdy Wykonawca wskaże w ofercie dla trasy: Palowice tylko 1 środek 
transportu.  W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w ofercie więcej niż 1 środek 
transportu, ostatnie dwa zdania w ust. 5 otrzymają następujące brzmienie: 
„W przypadku zmiany któregokolwiek ze środków transportu, o którym mowa w ust. 3 
każdy nowy zaproponowany środek transportu nie może być starszy (wcześniej 
wyprodukowany - rocznikowo) niż najstarszy środek transportu, wskazanym w ust. 3 
Ponadto Zamawiający zastrzega sobie, że każdy nowy zaproponowany przez Wykonawcę 
środek transportu nie może umożliwiać przewozu mniejszej ilości osób niż wskazany   
w ust. 3 środek transportu z najmniejszą ilością miejsc.” 

 
(***) Uwaga: 
 

Zapis ustępu 7 zostanie zamieszczony w umowie w przypadku, gdy Wykonawca dla trasy: 
Dębieńsko zaoferuje jeden środek transportu umożliwiający przewóz większej ilości 
osób niż 22 (bez kierowcy). 
 

Odpowiednio w przypadku: 
 

 - zaoferowania przez Wykonawcę dla trasy: Dębieńsko co najmniej jednego środka 
transportu umożliwiającego przewóz tylko i wyłącznie łącznie 22 osób (bez kierowcy) 
zapis ust. 7 nie zostanie zamieszczony w umowie, a ust. 8 uzyska numerację jako ust. 7. 
 

- zaoferowania przez Wykonawcę dla trasy: Palowice co najmniej jednego środka 
transportu umożliwiającego przewóz tylko i wyłącznie łącznie 31 osób (bez kierowcy) 
oraz dla trasy: Dębieńsko co najmniej jednego środka transportu umożliwiającego 
przewóz tylko i wyłącznie łącznie 22 osób (bez kierowcy) zapisy ust. 4  i ust. 7 nie zostaną 
zamieszczone w umowie, a ust. 5,6,8 uzyskają numerację jako ust. 4,5,6.   
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- zaoferowania przez Wykonawcę w ofercie dla trasy: Dębieńsko więcej niż 1 środka 
transportu z których każdy będzie umożliwiał przewóz większej ilości osób niż 22 (bez 
kierowcy), zapis ust. 7 otrzyma następujące brzmienie: 
„Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości przewożonych dzieci do liczby 
wolnych miejsc w środku transportu wskazanym w ust. 6 z najmniejszą ilością miejsc. 
Zmiana ilości przewożonych dzieci, o której mowa powyżej, pozostanie bez wypływu na 
wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 (nastąpi w ramach tego 
wynagrodzenia) oraz bez wpływu na przebieg trasy przejazdu, o której mowa w § 4 ust.1 
pkt. 2.” 

 
(****) Uwaga: 

 

Przedostatnie i ostatnie zdanie w ust. 8 zostanie zamieszczone w umowie,                                  
w przypadku gdy Wykonawca wskaże w ofercie dla trasy: Dębieńsko tylko 1 środek 
transportu. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w ofercie więcej niż 1 środek 
transportu, ostatnie  dwa zdania w ust. 8 otrzymają 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. 6. Ponadto 
Zamawiający zastrzega sobie, że każdy nowy zaproponowany przez Wykonawcę środek 
transportu nie może umożliwiać przewozu mniejszej ilości osób niż wskazany w ust. 6 
środek transportu z najmniejszą ilością miejsc.” 

 
§ 2 

 
1. Kierowcy łącznie z opiekunami zobowiązani są do sprawowania opieki nad 
przewożonymi dziećmi. 
 
2. Kierowcy oraz opiekunowie składają oświadczenia o przyjęciu opieki nad 
przewożonymi dziećmi i odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych dzieci. 
Ww. oświadczenia stanowią Załączniki do niniejszej umowy, stanowiąc jej integralną 
część. 
 
3. W przypadku zmiany kierowcy/kierowców lub opiekuna/opiekunów przed 
dokonaniem tej zmiany, Wykonawca każdorazowo jest zobowiązany zawiadomić o tym 
fakcie Zamawiającego i udokumentować mu, że nowy odpowiedni opiekun lub kierowca 
spełnia wymagania określone w SIWZ. 
 
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, 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 SIWZ. 
  
5. W przypadku zmiany opiekuna przeszkolonego z pomocy przedmedycznej lub posia-
dającego dyplom pielęgniarza zawodowego/ pielęgniarki zawodowej nowy opiekun 
musi także posiadać przeszkolenie z pomocy przedmedycznej lub dyplom pielęgniarza  
zawodowego/ pielęgniarki zawodowej. (*) 
 
(*) Uwaga: zapisy ustępu 5 zostaną zamieszczone w umowie w przypadku, gdy zgodnie 
ze złożoną ofertą Wykonawca będzie dysponował opiekunem/ami przeszkolonego                         
z pomocy przedmedycznej lub posiadającego dyplom pielęgniarza zawodowego/ 
pielęgniarki zawodowej. 
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 § 3 
 

Termin wykonania: umowa realizowana będzie w dniach nauki szkolnej w roku 
szkolnym 2019/2020 tj. w okresie od 2 września 2019 roku do 26 czerwca 2020 roku 
(łącznie 188 dni zajęć szkolnych). 
 

§ 4 
 

1. Trasa przewozu wynosi w obie strony codziennie 84,4 km tj.: 2 x 42,2  km, w tym: 
                  

1) trasa: Palowice -  45 km tj. 2 x 22,5 km 

 
rozpoczęcie - sołectwo  Palowice:   ul. Wiejska (I przystanek: “PA” Palowice-Centrum 
obok Restauracja Palowiczanka przy ulicy Wiejskiej ) - ul. Wiejska - ul. Bełkowska  
(II przystanek: ”PA” ul. Bełkowska 10) – sołectwo Bełk ul. Palowicka (III przystanek: 
„PA” Palowice – Las) – ul. Palowicka (IV przystanek: „PA” Bełk - Palowicka) ul. Główna 
-  ul. Dębowa – ul. Graniczna - ul. Główna (V przystanek: “PA” ul. Główna 159 
skrzyżowanie z ulicą  Ramży) – ul. Główna (VI przystanek: „PA” Bełk - Skrzyżowanie) 
- ul. Główna (VII przystanek: “PA” Bełk-Szpital”) - sołectwo Stanowice: ul. Zwycięstwa 
– ul. Wyzwolenia - dzielnica Czerwionka : ul. Furgoła - (VIII przystanek: przy ulicy 
Furgoła „PA” Czerwionka Centrum) - ul. Armii Krajowej (IX przystanek przy   ul. Armii 
Krajowej przy wjeździe na ul. Nowy Dwór) – dzielnica Leszczyny: ul. Ks. Pojdy (X 
przystanek: Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach, ul. Przedszkolna 
1) – ul. Ks. Pojdy (XI przystanek: „PA” Leszczyny ul. Ks. Pojdy 77) – sołectwo 
Przegędza: ul. Leszczyńska – ul. Mikołowska – ul. Szkolna (XII przystanek – Szkoła 
Podstawowa w Przegędzy ul. Szkolna 1), 

 

 
gdzie “PA” - oznacza istniejący przystanek autobusowy. 
 
Droga powrotna : trasa przejazdu jak wyżej w odwrotnym kierunku. 

 

 
        2) trasa: Dębieńsko – 39,4 km tj.2 x 19,7 km 

 
rozpoczęcie – dzielnica Dębieńsko: ul. Zabrzańska (I przystanek: „PA” Dębieńsko – 
Las) ul. Prosta (II przystanek: ul. Prosta 17 obok szkoły) - Jesionka – (III przystanek: 
“PA”  Dębieńsko Wielkie) – ul. Odrodzenia – ul. Górnicza (IV przystanek: „PA” ul. 
Górnicza 34) - dzielnica Czuchów: ul. Przemysłowa – ul. Kochanowskiego  
(V przystanek: “PA” ul. Kochanowskiego 5) - ul. 3 Maja (VI przystanek: “PA” Czuchów-
Sklep) – ul. 3 Maja - ul. Cmentarna  (VII przystanek: skrzyżowanie ul. Cmentarnej z ul. 
Folwarczną) - ul. Główna  - ul. Rybnicka – (VIII przystanek ul. Rybnicka 42) dzielnica 
Leszczyny: ul. Polna (IX przystanek: “PA” ul. Polna 8) ul. Ks. Pojdy - (X przystanek: 
obok Pizzerii Miketa) – ul. Ligonia – ul. Konopnickiej – (XI przystanek: „PA” Leszczyny-
Konopnickiej) – ul. Konopnickiej – ul. Ligonia – ul. Ks. Pojdy (XII przystanek: Zespół 
Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach, ul. Przedszkolna 1) – ul. Ks. Pojdy –  
(XIII przystanek: „PA” Leszczyny ul. Ks. Pojdy 77) sołectwo Przegędza: ul. 
Leszczyńska – ul. Mikołowska – ul. Szkolna (XIV przystanek – Szkoła Podstawowa w 
Przegędzy ul. Szkolna 1), 
 
gdzie “PA” - oznacza istniejący przystanek autobusowy. 
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Droga powrotna : trasa przejazdu jak wyżej w odwrotnym kierunku. 
 

2. Długość tras może ulec skróceniu w stosunku do długości określonej odpowiednio  
w ust. 1 pkt 1 lub 2, najwyżej jednak każda o 20%. 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 sołectwa Palowice i powrót, odbywał się będzie zgodnie  
z harmonogramem ustalonym przez dyrektorów szkół tj:. Zespołu Szkół Specjalnych                      
w dzielnicy Leszczyny, Szkoła Podstawowej Nr 1 w dzielnicy Leszczyny oraz Szkoły 
Podstawowej w Przegędzy. 
 

2.  Wyjazd w dzielnicy Dębieńsko w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny i powrót, 
odbywał się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektorów  
szkół tj.: Zespołu Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny, Szkoły Podstawowej Nr 1                              
w dzielnicy Leszczyny oraz Szkoły Podstawowej w Przegędzy. 
 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do harmonogramu 
przedstawionego przez dyrektorów szkół:  Zespołu Szkół Specjalnych w dzielnicy 
Leszczyny, Szkoły Podstawowej Nr 1 w dzielnicy Leszczyny oraz Szkoły Podstawowej 
w Przegędzy. 

 
§ 6 

 
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 opiekunów nad dziećmi. 

 
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. 

 
3. Za wykonaną usługę rozliczenie następować będzie w okresach miesięcznych,                 
na podstawie faktury wystawionej po upływie danego miesiąca kalendarzowego,                       
z zastrzeżeniem ust. 5. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie karta przejazdu 
potwierdzona przez szkołę, zawierająca między innymi poświadczenie wykonania usługi 
oraz obecności kierowcy i opiekuna w każdym dniu. 

 
4. 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. 5. 

 
5. Za miesiąc grudzień 2019 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 2019 roku. Faktura ta będzie 
płatna w terminie do 31 grudnia 2019 roku. 
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6. Łączna wartość umowy nie może przekroczyć równowartości 188 dni świadczenia 
usługi na trasie 84,4 km w obie strony tj. .............. zł brutto. 
 
7. Oświadczam, iż numer rachunku bankowego, który będzie wskazany na fakturach 
będzie numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności 
(split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn zm.). 
 

§ 7 (*) 
 

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. 
 

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 powierzony Podwykonawcy. W takich przypadkach Wykonawca jest 
obowiązany wskazać Zamawiającemu części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć Podwykonawcom i podać firmy Podwykonawców. 
 

3. W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny Podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się 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: 1,2  i 4 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 następujące 
brzmienie:„1. Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie bez udziału 
Podwykonawców. 
2. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może jednakże wprowadzić Podwykonawcę                   
i określić zakres wykonywanej przez niego części przedmiotu umowy (zamówienia), 
zmienić wprowadzonego Podwykonawcę, zrezygnować z Podwykonawcy bądź zmienić 
zakres zamówienia powierzony Podwykonawcy. W takich przypadkach Wykonawca jest 
obowiązany wskazać Zamawiającemu części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć Podwykonawcom i podać firmy Podwykonawców.”, 
„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. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
W przeciwnym wypadku zapis ustępu 3 nie zostanie zamieszczony w umowie, natomiast 
ustępy od 4  uzyska odpowiednio numerację jako ustęp od 3. 
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§ 8 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się, że czynności opiekuna i kierowcy w trakcie realizacji 
zamówienia będą wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę                                       
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy                                     
(Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z póżn. zm.).W związku z powyższym Zamawiający wymaga, 
aby: 
 

a) czynności opiekuna i kierowcy, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę                      
w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane 
przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę, 

b) w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez 
Wykonawcę (Podwykonawcę) przed zakończeniem realizacji zamówienia, 
Wykonawca (Podwykonawca) będzie zobowiązany do zastąpienia tej osoby inną 
osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, posiadającą odpowiednie 
kwalifikacje wymagane odpowiednio w niniejszej SIWZ dla opiekuna lub kierowcy, 

c) Wykonawca zawarł w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne 
postanowienia zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę                       
o pracę osób wykonujących czynności opiekuna oraz kierowcy; 

 
2. Wykonawca po podpisaniu niniejszej umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia, 
i przed przystąpieniem do jej realizacji, zobowiązany będzie bez dodatkowego 
wezwania przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o 
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywały czynności 
opiekuna i kierowcy. 
 
Oświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać informacje, w tym dane 
osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,  
w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy  
o pracę, rodzaj oraz zakres obowiązków pracownika. 
 
Ww. oświadczenie wykonawca i podwykonawca składa w zakresie w jakim będzie 
realizował czynności opiekuna i kierowcy. 

 
3. W trakcie realizacji zamówienia, na każde ewentualne wezwanie Zamawiającego,                         
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności w szczególności: 
 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
zamawiającego.  
 

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, 
 

3) innych dokumentów 
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- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj oraz zakres 
obowiązków pracownika. 
 

4. Nieprzedłożenie Zamawiającemu przed przystąpieniem do realizacji umowy 
oświadczenia, o którym mowa powyżej lub nieprzedłożenie w trakcie realizacji umowy 
na wezwanie Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 3                                                     
tj. nieudokumentowanie wykonywania czynności opiekuna i kierowcy przez osobę 
zatrudnioną na umowę o pracę będzie traktowane jako niewypełnienie wymogu, 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności opiekuna                                    
i kierowcy. 

 

5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający będzie uprawniony do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności opiekuna i kierowcy. 
 
Zamawiający będzie uprawniony w szczególności do: 
 

1) żądania wskazanego powyżej oświadczenia, 
2) żądania wskazanego powyżej dokumentu dotyczącego każdej osoby 

wykonującej czynności opiekuna lub kierowcy, 
3) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogu, 
4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 
6. Za niewypełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności opiekuna i kierowcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 500,00 złotych za każdy przypadek osoby wykonującej  
w danym dniu czynności opiekuna lub kierowcy przez osobę nie zatrudnioną na 
podstawie umowy o pracę. 

 
§ 9 

1. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych                                                 
w wysokości …….% (*) łącznej wartości umowy określonej w § 6 ust. 6 niniejszej umowy 
za każdy dzień nie wykonania lub każdy przypadek nienależytego wykonania umowy. 
Stwierdzenie braku obecności opiekuna lub wykonania przewozu dzieci innymi środkami 
transportu, niż wskazane w § 1 ust. 3 i 6 bez wiedzy Zamawiającego, traktowane jest 
również jako nienależyte wykonanie umowy. 

 
2. W przypadku nie wykonania dwóch przewozów dzieci do szkoły lub ze szkoły, 
Zamawiający  zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy oraz 
dochodzenia kary umownej w wysokości 10% łącznej wartości umowy, o której mowa     
w § 6 ust. 6 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 4. 

3. Za niewypełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności opiekuna i kierowcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 500,00 złotych za każdy przypadek osoby wykonującej  
w danym dniu czynności opiekuna lub kierowcy przez osobę nie zatrudnioną na 
podstawie umowy o pracę. 
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4. 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 § 6 ust. 6 niniejszej umowy. 
 
5. Zamawiający ma prawo niezależnie od kar umownych określonych w ust. 1, 2, 3 i 4                   
do dochodzenia odszkodowania przewyższającego (przenoszącego) wysokość                       
ww. kar umownych na ogólnych zasadach określonym w kodeksie cywilnym. 

 

      (*) - Zapisy w tym ustępie dotyczące wysokości kary umownej zostaną uzupełnione                               

o wysokość wynikającą z oferty Wykonawcy. 
 

§ 10 
 
      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, 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. 
 
 



    Załącznik Nr 2 

11 

    2. W przypadku upływu ważności badania technicznego środka transportu (autobusu), 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualny dokument w ww. zakresie pod rygorem 
rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

 
3. Wykonawca posiada polisy ubezpieczenia OC i NW. Przed upływem ważności polisy 

Wykonawca zobowiązany jest do ich odnowienia, a kserokopię tych dokumentów bez 
dodatkowego wezwania musi dostarczyć Zamawiającemu przed upływem okresu 
ważności polis wraz z potwierdzeniem ich opłacenia. W przypadku ratalnego opłacania 
polis - bez dodatkowego wezwania - Wykonawca dostarcza Zamawiającemu 
potwierdzenie dokonania opłat za aktualne okresy określone w polisach. Naruszenie 
niniejszych postanowień skutkuje możliwością rozwiązania niniejszej umowy przez 
Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

 
§ 13 

 
Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku skrócenia długości 
trasy przewozu, przy czym skrócenie długości trasy przewozu może zostać 
spowodowane zmianą szczegółowego przebiegu trasy oraz przystanków lub 
zaprzestaniem dowożenia któregoś z dotychczasowych dzieci, a także zmianą 
organizacji ruchu drogowego. 

 
§ 14 

 
1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                        
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej PL) Zamawiający informuje, że: 
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Czerwionka-

Leszczyny z siedzibą przy ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny,  
reprezentowana przez Burmistrza. Możesz się z nami skontaktować w następujący 
sposób:  

-listownie na adres: ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny,  
- telefonicznie: 32 429 59 11, 32 431 17 60 lub osobiście w godzinach pracy                                          
tj. w poniedziałek od 730 do 1700, wtorek - czwartek od 730 do 1530, piątek 730 
do 1400. 
- e-mail: sekretariat@czerwionka-leszczyny.com.pl  

 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: email: iod@czerwionka-leszczyny.pl,                         
kom  0 694 441 226. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu związanym                   
z  podpisaniem, realizacją oraz i rozliczeniem niniejszej umowy na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w związku z następującymi przepisami prawa: z art.  39 ustawy z 
dnia 14 grudnia  2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) 
oraz ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 
r. poz. 1986 z późn. zm.). 

mailto:iod@czerwionka-leszczyny.pl
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Ponadto w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO w tym nie 
będą poddane procesowi profilowania.  

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby fizyczne lub 
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa.  

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą nie krócej niż wynika to                                                                      
z instrukcji kancelaryjnej a tak długo, jak długo będzie trwał interes prawny 
administratora. 

6) Pani/Pan posiada: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących. W przypadku gdy wykonanie przez Zamawiającego obowiązków,  
o których mowa w art.. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego 
wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 
dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy 
lub daty zakończonego podstępowania  o udzielenie zamówienia, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować 
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, 

c) 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 z zastrzeżeniem, że 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, 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza 
przepisy RODO. 

7) Pani/Panu nie przysługuje: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
c) 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. b RODO. 

8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym do podpisania, realizacji oraz 
rozliczenia niniejszej umowy w związku z art.  39 ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r. 
prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 
stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986 z późn. 
zm.) jest obligatoryjne. 

 
2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane                           
w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                             
27 kwietnia 2016 r. wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyska w celu podpisania, realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy. 
 
3. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę na przetwarzanie danych osobowych  
w związku z podpisaniem, realizacją oraz rozliczeniem niniejszej umowy od osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu 
podpisania, realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy. 
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4. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku                                               
z podpisaniem, realizacją oraz rozliczeniem niniejszej umowy. 
 
5. Wykonawca, w zakresie danych osobowych pozyskanych w związku z podpisaniem, 
realizacją oraz rozliczeniem niniejszej umowy,  zobowiązany jest w pełnym zakresie 
przestrzegać przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                       
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej PL), w szczególności przetwarzać te dane tylko i wyłącznie w celu 
podpisania, realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy. 

 
§ 15 

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

 
§ 16 

 
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. 

 
§ 17 

 
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy, a trzy egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
 
 

Wykonawca:      Zamawiający: 
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- WZÓR -    
 

Załącznik do umowy 

 
     
 
 
 
          ................................................ 
            miejscowość i data 
  
 
  
        OŚWIADCZENIE KIEROWCY 
 
 Ja niżej podpisany/a……………………….. posiadam prawo jazdy kat………..  
i oświadczam, iż przyjmuję wraz z opiekunem opiekę nad przewożonymi dziećmi oraz 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych dzieci podczas przewozu na Trasie                    
Nr 3: Sołectwo Palowice – Zespół Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny – Szkoła 
Podstawowa Nr 1 w dzielnicy Leszczyny - Szkoła Podstawowa w Przegędzy, w roku 
szkolnym 2019/2020. 
 
 
 
 
 
 
 
         .................................... 

               (podpis) 
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                                                                     - WZÓR - 
 

Załącznik 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 3: Sołectwo 
Palowice – Zespół Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny – Szkoła Podstawowa               
Nr 1 w dzielnicy Leszczyny -  Szkoła Podstawowa w Przegędzy  w roku szkolnym 
2019/2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         .................................... 

                    (podpis)   
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                                                                   - WZÓR- 
 

Załącznik do umowy 

 

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

 
 
    OŚWIADCZENIE OPIEKUNA 
 
 
 Ja niżej podpisany/a…………………. oświadczam, iż posiadam pełną zdolność do 
czynności prawnych oraz że jestem przeszkolony/a z pomocy przedmedycznej(*), 
posiadam dyplom pielęgniarki zawodowej(*), posiadam dyplom pielęgniarza 
zawodowego(*) i przyjmuję opiekę nad przewożonymi dziećmi oraz odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo powierzonych dzieci podczas przewozu na Trasie Nr 3 Sołectwo Palowice 
– Zespół Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny – Szkoła Podstawowa Nr 1  
w dzielnicy Leszczyny - Szkoła Podstawowa w Przegędzy  w roku szkolnym 2019/2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         .................................... 

                    (podpis)   
 
 
 

(*) niepotrzebne skreślić 
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- WZÓR-    
 

Załącznik do umowy 

 
     
 
 
 
          ................................................ 
            miejscowość i data 
  
 
  
        OŚWIADCZENIE KIEROWCY 
 
 Ja niżej podpisany/a……………………….. posiadam prawo jazdy kat………..  
i oświadczam, iż przyjmuję wraz z opiekunem opiekę nad przewożonymi dziećmi oraz 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych dzieci podczas przewozu na Trasie  
Nr 3: Dzielnica Dębieńsko – Zespół Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny – Szkoła 
Podstawowa Nr 1 w dzielnicy Leszczyny - Szkoła Podstawowa w Przegędzy, w roku 
szkolnym 2019/2020. 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
         .................................... 

               (podpis) 
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     - WZÓR- 
 

Załącznik 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 3: Dzielnica 
Dębieńsko – Zespół Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny – Szkoła Podstawowa 
Nr 1 w dzielnicy Leszczyny -  Szkoła Podstawowa w Przegędzy  w roku szkolnym 
2019/2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         .................................... 

                    (podpis)   
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                                                                   - WZÓR- 
 

Załącznik do umowy 

 

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

 
 
    OŚWIADCZENIE OPIEKUNA 
 
 Ja niżej podpisany/a…………………. i oświadczam, iż posiadam pełną zdolność do 
czynności prawnych oraz że jestem przeszkolony/a z pomocy przedmedycznej(*), 
posiadam dyplom pielęgniarki zawodowej(*), posiadam dyplom pielęgniarza 
zawodowego(*) i przyjmuję opiekę nad przewożonymi dziećmi oraz odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo powierzonych dzieci podczas przewozu na Trasie Nr 3: Dzielnica 
Dębieńsko – Zespół Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny – Szkoła Podstawowa 
Nr 1 w dzielnicy Leszczyny - Szkoła Podstawowa w Przegędzy w roku szkolnym 
2019/2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         .................................... 

                    (podpis)   
 
 
 

(*) niepotrzebne skreślić 
 


