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Załącznik nr 5 - Wzór umowy  

Umowa nr  ……/2021                                                                                
 

„Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych 
znajdujących się poza granicami gminy Sobótka – w Świdnicy, Wierzbicach, Kątach 

Wrocławskich i we Wrocławiu w roku szkolnym 2021/2022” 
 

zawarta  w dniu ………………… 
 
pomiędzy: 
GMINĄ SOBÓTKA  - z siedzibą w Sobótce 
Rynek 1,  55-050 Sobótka,  NIP  896 – 10- 00- 784 
reprezentowaną  przez:  
 
Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka                       - Pana Mirosława Jarosza 

przy kontrasygnacie  Skarbnika Miasta i Gminy   - Pani Magdaleny Sączawy 

 
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM 
 
a 
…………………………………………… 
 
reprezentowanym przez : 
 
……………………………………………. 
 
zwanym dalej WYKONAWCĄ 
 
Umowę zawarto na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm., zwana dalej p.z.p.) 
 

§ 1. 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi 

przewozowej, polegającej na dowozie dzieci niepełnosprawnych do 
szkoły/przedszkola/ośrodka w .................................. oraz opieki nad nimi, zgodnie z 
harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 
Zamawiającego. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera Załącznik Nr 1 dla zadania/zadań, 
który stanowi integralną część niniejszej umowy. 

3. Wykonawca ustali w harmonogramie dowozów optymalny rozkład jazdy w 
uzgodnieniu z Zamawiającym, mając na uwadze: 
1) jak najkrótszy czas przebywania dzieci w podróży i jak najkrótsze oczekiwanie w 
przedszkolu/szkole/placówce oświatowej na rozpoczęcie zajęć, 
2) jak najkrótszą trasę przejazdu pomiędzy miejscem zamieszkania dziecka a 
placówką oświatową, 
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3) godziny punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć z uwzględnieniem 
dowozów grupowych. 

4. Dziecko powinno być dowiezione do szkoły/przedszkola/ośrodka w czasie 
umożliwiającym       punktualne rozpoczęcie przez nie zajęć lekcyjnych. 

5. Na podstawie tygodniowego planu lekcji Wykonawca ustali szczegółowe godziny 
kursów w porozumieniu z dyrektorem szkoły/przedszkola/ośrodka…….……………... 
(nazwa szkoły/przedszkola/ośrodka). 

6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w zakresie liczby dzieci i adresów 
      zamieszkania albo zmian osobowych na liście dzieci, o czym każdorazowo   
      poinformuje Wykonawcę, bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy, jeżeli 
      zmiany te nie skutkują koniecznością wykorzystania większej lub mniejszej liczby 
      samochodów. 
7. Przewozy będą realizowane w roku szkolnym 2021/2022 w dni nauki szkolnej od dnia 

1 września 2021 r. do dnia 24 czerwca 2022 r. (do 31 sierpnia 2022 r. –zadanie 1), 
zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, ogłaszanym przez Ministra Edukacji 
Narodowej, z wyłączeniem wakacji, ferii, przerw świątecznych i innych dni wolnych 
od zajęć oraz dni, w których zajęcia nie będą się odbywały z powodu zdarzeń o 
charakterze nadzwyczajnym, nieprzewidzianym i niezależnym od woli 
Zamawiającego. 

8. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 7 Wykonawcy nie przysługuje 
wynagrodzenie z tytułu gotowości do świadczenia usługi. 

 
§ 2 

1. Do realizacji przewozów Wykonawca przeznacza pojazdy: 
 

a) ……………………… rok produkcji …………… 
 
b) ……………………… rok produkcji …………… 
2. Do realizacji zadania 1 wymagane jest przystosowanie pojazdu do przewozu jednej 
osoby  na wózku inwalidzkim. 

 
§ 3 

1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przewożonym dzieciom miejsca siedzące 
oraz opiekę dorosłej osoby. 

2. Wykonawca podczas wykonywania usługi ma zakaz przewożenia osób trzecich. 
3. Wykonawca po podpisaniu umowy sporządzi listę osób biorących udział  w realizacji 

zamówienia (Załącznik nr 4) wraz z oświadczeniem o uzyskaniu informacji, że dane 
osób (kierowców i opiekunów) dopuszczonych do dowozu nie są zamieszczone w 
Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS) z dostępem 
ograniczonym, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu 
zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 152) – 
Załącznik nr 5. 

4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany opiekuna, kierowcy (np. 
w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń, dotyczących niewywiązywania się  
z obowiązków służbowych tych osób, zgłaszanych przez rodziców, dyrektorów szkół). 

5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przestrzeganie przez kierowców i opiekunów 
obowiązków określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Umowy, który stanowi 
Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

6. Przewidywany zakres przewozów wyniesie maksymalnie ........ km dziennie, dla 
czterech zadań, których opis jest zawarty w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy. 



3 
 

Ilość ta będzie korygowana według rzeczywistego przebiegu kilometrów zgodnie  
z rozliczeniem miesięcznym, przy czym nie przekroczy ......... km w okresie  
obowiązywania umowy.  

 
§ 4 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy maksymalną 
kwotę w wysokości …………………..zł. brutto. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę 
wynikającą  z iloczynu liczby przejechanych kilometrów przez Wykonawcę z dziećmi 
w danym okresie rozliczeniowym przez cenę jednostkową za 1 km wynoszącą 
……….. zł brutto (słownie ……………………………………….). 

3. Podstawą wystawienia faktury VAT, będzie wykaz kilometrów zrealizowanych 
podczas przewozów uczniów  w odniesieniu do  zadania wraz z zaświadczeniem ze 
szkoły/ośrodka o obecności dziecka w szkole. Wykaz kilometrów oraz zaświadczenia 
są nieodłącznym elementem faktury. Wzór wykazu kilometrów i zaświadczeń  
z poszczególnych szkół  i ośrodka stanowią załącznik Nr 2 i Nr 3 do niniejszej 
umowy. 

4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie na podstawie faktury VAT, w 
której jako nabywca wskazana zostanie Gmina Sobótka. 

5. Wykonawca zobowiązuje się doręczać fakturę VAT do Gminy Sobótka, Rynek 1, 
55-050 Sobótka, w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca następującego po 
upływie okresu rozliczeniowego. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia zamówienia poprzez wystawienie 
przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej i udostępnienie jej przez 
Wykonawcę poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania dostępną pod adresem 
internetowym https://efaktura.gov.pl/. 

7. Zamawiający informuje, iż posiada skrzynkę na Platformie Elektronicznego 
Fakturowania, a identyfikatorem (numerem PEPPOL) jest numer 8961000784. 

8. Instrukcja dotycząca sposobu wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej 
przez wykonawcę poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania znajduje się na 
stronie internetowej https://efaktura.gov.pl/. 

9. Należności wynikające z wystawionych faktur zostaną uregulowane przelewem na 
rachunek rozliczeniowy wskazany na fakturze VAT widniejący w elektronicznym 
wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na 
podstawie art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 106). 

10. W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych 
w ust. 10 opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, 
powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności 
wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania 
płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do 
żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń 
z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

11. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, oraz że posiada rachunek 
bankowy w ………………………… Nr……………………… 

12. Wynagrodzenie nie będzie podlegać waloryzacji z tytułu inflacji przedstawionych w 
oficjalnych dokumentach Głównego Urzędu Statystycznego ani też z tytułu żadnych 
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urzędowych zmian podatków, ceł i opłat, za wyjątkiem urzędowej zmiany podatku 
VAT. W przypadku urzędowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie zostanie 
odpowiednio zmienione przy uwzględnieniu zapłaconej przed zmianą podatku części 
wynagrodzenia. 

13. W przypadku nieterminowej płatności wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują 
odsetki ustawowe za opóźnienie od wartości niezapłaconej w terminie faktury. 

14. Zapłata wynagrodzenia ryczałtowego będzie dokonywana w walucie polskiej. 
15. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest data obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 
 

§ 5 
Wykonawca zobowiązuje się umieścić w widocznym miejscu w pojazdach, o których 
mowa w § 2, informacje o zasadach korzystania ze środków transportowych przez 
uczniów niepełnosprawnych i obowiązkach kierowcy. Z zasadami tymi należy zapoznać 
dzieci. 
 

§ 6 
1. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić odrębną dokumentację księgowo-finansową 

dla działalności, będącej przedmiotem niniejszej umowy. Zamawiający ma prawo 
wglądu do tej dokumentacji w każdym czasie. 

2. Niezależnie od kontroli wewnętrznej, do której zobowiązuje się Wykonawca, 
Zamawiający ma prawo dokonywać kontroli wykonywanych przewozów, w zakresie 
związanym z ustaleniami niniejszej umowy. 

3. Zamawiający ma w szczególności prawo kontroli wskaźnika wykorzystania przebiegu 
pojazdów, stanowiącego podstawę do oceny stopnia minimalizacji pustych 
przebiegów. 
 

§ 7 
1. W przypadku niepodstawienia pojazdu w godzinie umożliwiającej dojazd dzieci do 

szkoły/przedszkola/ośrodka, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów 
usługi przewozu dzieci niepełnosprawnych zleconej przez Zamawiającego innemu 
przewoźnikowi.  

2. W przypadku nieobecności dziecka bez wcześniejszego powiadomienia Wykonawcy, 
Zamawiający  zapłaci wynagrodzenie jak za przewóz zrealizowany. 

      
§ 8 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stronom przysługują kary 
umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 
1) 5 % wartości brutto umowy określonej w §4, za odstąpienie od umowy z  powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; 
2) W razie nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia ustala się karę w wysokości 

10% dziennej wartości brutto zamówienia za każdy dzień nienależytego wykonania 
przedmiotu zamówienia.  

3) za opóźnienie w podstawieniu pojazdu zastępczego, każdorazowo 40 % dziennej 
wartości brutto zamówienia,  
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4) za każdorazową konieczność podstawienia pojazdu zastępczego, w związku z awarią 
pojazdu podstawowego, więcej niż 3 razy w ciągu miesiąca w wysokości 5% wartości 
wynagrodzenia przysługującego za dany miesiąc brutto, 

5)  za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto 
za każdy dzień zwłoki. 

6) za brak przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto, za każdy stwierdzony przypadek. 

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 
brutto, za każdy stwierdzony przypadek. 

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym 
mowa w § 10 ust. 12 umowy - w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego 
brutto za każdy stwierdzony przypadek. 

3. Zamawiający zapłaci kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wartości brutto umowy 
określonej w § 4 pomniejszonej o wartość zrealizowanych usług 

4. W razie odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
Zamawiający zmniejsza wynagrodzenie wykonawcy o równowartość nieukończonej 
usługi i naliczy mu karę umowną w wysokości określonej w ust.  2. pkt 1) niniejszego 
paragrafu. 

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony umowy 
nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto. 

6. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z faktury 
przesłanej do zapłaty na podstawie noty obciążeniowej. 

8. Wszystkie rodzaje kar wynikających z niniejszej umowy nie wymagają dla 
skuteczności ich naliczenia i egzekwowania udokumentowania przez Zmawiającego 
poniesienia jakiejkolwiek szkody. 

9. Jeżeli szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy 
przekroczy wartość naliczonych kar umownych, Zamawiający ma prawo żądać 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

 
§ 9 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 
czynności, w tym polegające na kierowaniu pojazdem i opiece nad przewożonymi 
dziećmi lub jeśli wykonanie czynności polega na świadczeniu pracy w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 
2020 r. poz. 1320 z późn zm.).  

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do żądania informacji 
od Wykonawcy dotyczących spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawców 
wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ust. 1. 

3. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
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wymogów i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 
4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy 
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawców osób wskazanych w ust. 1: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; 
oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imiona i nazwiska pracowników, rodzaj 
umowy, wymiar etatu, podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawców kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności bez adresów i numerów PESEL 
pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje 
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawców składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę 
za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawców kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 
Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od 
Zamawiającego żądania na piśmie dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawców wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę 
traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudniania na 
podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ust. 1. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawców Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§ 10 

1. W przypadku istotnej zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy zastosowanie będą miały przepisy art. 456 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
2. Strony przewidują następujące możliwości wprowadzenia zmian do  umowy: 
1)  zwiększenie  lub zmniejszenie liczby dzieci uprawnionych do przewozu; 
2)  konieczność zmiany pojazdu/pojazdów do przewozu; 
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3) konieczność objęcia przewozem dzieci do szkoły/przedszkola/ośrodka, nie 
uwzględnionej dotychczas w organizacji przewozu, do której uczęszczają uczniowie 
uprawnieni do dowozu; 
4) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w 
kwocie podatku VAT. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia tj. części 
wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie 
dokonano; 
5)  w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej 
umowy i mających charakter nieistotnych, tj. nie odnoszących się do warunków, które 
gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby 
dopuszczenie innej oferty niż ta, która została dopuszczona. 
3.Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem     
nieważności. 

 
                                                             § 11 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców. 
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność jak za działania 

własne, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań 

wobec podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją umowy. 
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec podwykonawców stanowi 
nienależyte wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonywania wypłaty 
kwot z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z wszelkich wierzytelności 
przysługujących Wykonawcy względem Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty 
należności na rzecz Podwykonawców. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu, w trakcie 
realizacji zamówienia publicznego, projektu umowy o podwykonawstwo. Ponadto 
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek dołączyć do wyżej 
wymienionych dokumentów zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy. Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca zobowiązany jest także przedstawić dokument właściwy dla danej formy 
organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w 
umowie do reprezentowania strony. 

5. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana 
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

6. Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub zgłaszając zastrzeżenia do projektu 
umowy w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu projektu umowy o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi objęte niniejszą umową. Jeżeli 
Zamawiający w terminie 7 dni od doręczenia mu projektu umowy nie zgłosi na piśmie 
zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na przedstawiony projekt umowy. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o 
Podwykonawstwo, o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego 
projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku gdy Zamawiający 
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w terminie 7 dni od doręczenia mu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
przedkładającego kopii zawartej umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie 
sprzeciwu do treści w/w umowy, uważać się będzie, że Zamawiający wyraził zgodę na 
umowę o podwykonawstwo. 

8. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w szczególności gdy: 
a) umowa nie spełnia wymagań określonych w SWZ, 
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę faktury lub 
rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy usług, 

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 p.z.p.  
9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy lub 

sprzeciwu do Umowy o Podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca zamówienia jest zobowiązany ponownie przedstawić w powyższym 
trybie projekt umowy o podwykonawstwo lub umowę o podwykonawstwo, 
uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłaszane przez Zamawiającego. 

10. Każdorazowo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie 7 dni od 
jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości Umowy.  

11. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą lub jej zmiana powinna zawierać: 
a) zakres przedmiotu zamówienia, 
b) termin realizacji zamówienia, 
c) termin zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia rachunku lub faktury, 
d) zasady rozliczania za wykonane usługi. 

12. Umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od 

zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres 
usług wykonanych przez Podwykonawcę, 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę - Podwykonawcy, od 
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego - Wykonawcy. 

13. Termin zapłaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może 
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub 
rachunku potwierdzających wykonanie zleconej usługi. W przypadku, gdy termin zapłaty 
wynagrodzenia w Umowie o Podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi jest 
dłuższy, niż określony powyżej, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie 
go do doprowadzenia do zmiany umowy w powyższym zakresie, pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej, zgodnie z § 8 ust.2 pkt 8 niniejszej umowy. 

14. Wszystkie umowy o podwykonawstwo muszą być zawarte w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
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15. Wykonawca jest zobowiązany udostępniać Zamawiającemu wszelkie umowy oraz 
dokumenty rozliczeniowe z Podwykonawcami. 

16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy o 
podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego, skutki z tego wynikające będą 
obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

17. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
usługi będące przedmiotem zamówienia, w przypadku uchylania się od obowiązku 
zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę 
zamówienia na usługi. Wynagrodzenie o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie 
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo. 

 
§ 12 

Do wykonywania czynności związanych z realizacją niniejszej umowy Wykonawca 
upoważnia ………………………………………………………  

 
§ 13 

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa przewozowego.  
 

§ 14 
Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

§ 15 
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
               Zamawiający       Wykonawca 
 
 

 
Załączniki: 
1.Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 
2. Wzór wykazu zrealizowanych kilometrów. 
3. Wzór zaświadczenia z placówki oświatowej. 
4. Wykaz pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę. 
5. Wzór oświadczenia o uzyskaniu informacji dotyczących braku zamieszczenia w rejestrze 
sprawców przestępstw na tle seksualnym (RSTPS) z dostępem ograniczonym danych osób 
dopuszczonych do dowozu. 
6. Wykaz dzieci wraz z adresami. 
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Załącznik Nr 1 do umowy Nr …….. z dnia ………..……. 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UMOWY 
 

1. Przedmiotem zamówienia  jest zapewnienie transportu i opieki w czasie przewozu 
dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek w Świdnicy, Wierzbicach, Kątach 
Wrocławskich i Wrocławiu – polegającym na przewozie dzieci na trasie: miejsce  
zamieszkania dziecka – szkoła/przedszkole/ośrodek – miejsce zamieszkania dziecka, 
pod opieką osoby dorosłej, z podziałem na 4 zadania, na podstawie art.31 ust.2, art. 32 
ust.6, art.36 ust.17, art.127 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z 
późn zm.) w okresie od 1.09.2021 r. – 24.06.2022 r. (31.08.2022 r. – dla zadania 1): 

Zadanie 1. 

Dowóz jednego dziecka do Ośrodka – Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w 
Świdnicy, 58 – 100 Świdnica, ul. Słobódzkiego 28. 
Trasa: Sobótka – Świdnica. Dzienna liczba kilometrów – 24 km x 2 kursy dziennie = 48 km 
Przewidywana liczba dni zajęć w okresie trwania umowy wynosi 232 dni. 
Przewidywana liczba km w okresie trwania umowy wynosi: 232 dni x 48 km = 11 136 
km 
Liczba przewożonych dzieci – 1 
Uwagi: 
- dziecko korzysta z wózka inwalidzkiego, 
- dziecko będzie uczęszczało do OREW w trakcie ferii zimowych i w okresie wakacji. 
 
Zadanie 2. 
 
Poranny dowóz dla 3 dzieci do szkoły/przedszkola: 
- dowóz 3 dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy, 58 – 100 Świdnica, 
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3, 
 
Popołudniowy odwóz ze szkoły/przedszkola do miejsca zamieszkania dla 3 dzieci: 
- odwóz 3 dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy, 58 – 100 Świdnica, 
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3. 
 
Liczba przewożonych dzieci – 3.    
Przewidywana liczba dnia zajęć w trakcie trwania umowy wyniesie 185.   
 

DOWÓZ PORANNY 

L.p. Godz.  Przystanek Odległość ( km 
) rosnąco 

1 6:50 Sobótka  Oś. Górnicze                  - 1 dziecko 0 km 
2 7:00 Strzegomiany                                 - 1 dzieci 3 km 
3 7:10 Księginice Małe                             - 1 dziecko 3 km 
4 7:40 Świdnica ul . Pileckiego 3 30 km 
                                                                                        RAZEM 36 km 
Przewidywana liczba kilometrów 185 dni x 36 km = 6660 km 
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ODWÓZ PO ZAJĘCIACH 
 

L.p. Godz. Przystanek      Odległość (km) 

1 13:40 Świdnica ul. Pileckiego 3               - 3 osoby 
wsiadają 

0  

2 14:10 Sobótka Os. Górnicze                      - 1 dziecko 28 km 

3 14:20 Strzegomiany                                    - 1 dzieci  3 km 

4 14:30 Księginice                                         - 1 dziecko  3 km 

                                                                                                         
RAZEM 

34 km 

Przewidywana liczba kilometrów  185 dni x 34 km = 6290 km 

Łącznie dla zadania drugiego : 6660 km + 6290 km = 12 950 km 

Zadanie 3 

DOWÓZ DO SZKOŁY: 
 a) 2 dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w 
Wierzbicach: Wierzbice, ul. Lipowa 44, 55-040 Kobierzyce; 
b) 6 dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  w Kątach Wrocławskich,  
ul. Drzymały 13, 55 – 080 Kąty Wrocławskie; 
 

DOWÓZ PORANNY – 9 osób 
L.p. Godzina Przystanek Liczba dzieci Odległość (km) 

1 6:25 Garncarsko 1 0 
2 6:30 Sobótka  Zach. ul. 

Zmorskiego 
1 1,6 

3 6:35 Sobótka Zach. ul. 
Kasztelańska 9 

1 2 

4 6:40 Sobótka Zach. ul. 
Kasztelańska 7 

1 0,5 

5 6:50 Sobótka, ul. Ciasna 27 1 3,6 
6 7:00 Rogów ul. Wrocławska 43 1 3,9 
7 7:10 Mirosławice ul .Południowa 2 1 3,4 
8 7:20 Olbrachtowice ul. Wronia 7 1 4,2 
9 7:30 Wierzbice 2 dzieci wysiada 5 
10 7:50 Kąty Wrocławskie 6 dzieci wysiada 14 

RAZEM 38,2 km 
  
Przewidywana liczba kilometrów  185 dni x 38,2 km= 7067 km 
 

ODWÓZ PO ZAJĘCIACH – 9 osób 
L.p. Godzina Przystanek Liczba dzieci Odległość (km) 
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1 13:40 Kąty Wrocławskie 5 0 
2 14:00 Wierzbice 2 14 
3 14:10 Olbrachtowice ul. Wronia 1 dziecko 

wysiada 
5 

4 14:20 Mirosławice ul. Południowa 2 1 dziecko 
wysiada 

4,2 

5 14:30 Rogów ul. Wrocławska 43 1 dziecko 
wysiada 

3,4 

7 14:40 Sobótka, ul. Ciasna 27 1 dziecko 
wysiada 

3,9 

8 14:50 Sobótka Zach. ul. 
Kasztelańska 7 

1 dziecko 
wysiada 

3,6 

9 14:55 Sobótka Zach. ul. 
Kasztelańska 9 

1 dziecko 
wysiada 

0,5 

10 15:00 Sobótka Zach. ul. Zmorskiego 1 dziecko 
wysiada 

2 

11 15:05 Garncarsko 1 dziecko 
wysiada 

1,6 

RAZEM 38,2 km 
Przewidywana liczba kilometrów  185 dni x 38,2 km= 7067  km 
 
Łącznie dla zadania trzeciego : 7067 km  + 7067 km=  14 134 km 

 

Zadanie 4 

DOWÓZ DO SZKOŁY 
a) 1 dziecko do Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12, 

ul. Dworska 8, 54-144 Wrocław 
b) 1 dziecko do Szkoły Podstawowej nr 116 w Zespole Szkół nr 21, ul. Ignuta 28, 54-152 

Wrocław 
c) 1 dziecko do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 10 we Wrocławiu ul. 

Parkowa 27 (INTERNAT – dowóz w poniedziałek do placówki, odbiór w piątek z 
placówki) 
 

DOWÓZ PORANNY – PONIEDZIAŁEK (3 osoby) 
L.p. Godzina Przystanek Liczba dzieci Odległość (km) 

1 6:30 Strzegomiany ul. Ogrodowa 1 1 0 
2 6:35 Sobótka Al. św. Anny 17 1 2,3 
3 6:45 Rogów ul. Szkolna 11 1  3,8 
4 7:25 Wrocław ul. Dworska 8 1 wysiada 32,9 
5 7:30 Wrocław ul. Ignuta 28 1 wysiada 1,7 
6 7:55 Wrocław ul. Parkowa 27 1 wysiada 10,3 

RAZEM 51 km 
 
Przewidywana liczba kilometrów  34 dni x 51 km=1734 km 
 

DOWÓZ PORANNY – WTOREK - PIĄTEK (2 osoby) 
L.p. Godzina Przystanek Liczba dzieci Odległość (km) 
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1 6:55 Sobótka Al. św. Anny 17 1 0 
2 7:05 Rogów ul. Szkolna 11 1  3,8 
3 7:45 Wrocław ul. Dworska 8 1 wysiada 32,9 
4 7:50 Wrocław ul. Ignuta 28 1 wysiada 1,7 

RAZEM 38,4 km 
 
Przewidywana liczba kilometrów  151 dni x 38,4 km=5798,4 km 
 

ODWÓZ PO ZAJĘCIACH – PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK (2 osoby)  
L.p. Godzina Przystanek Liczba dzieci Odległość (km) 

1 13:30 Wrocław ul. Ignuta 28 1 0 
2 13:35 Wrocław ul. Dworska 8 1  1,6 
3 14:15 Rogów, ul. Szkolna 11 1 wysiada 32,7 
4 14:25 Sobótka Al. św. Anny 17 1 wysiada 3,8 

RAZEM 38,1 km 
 
Przewidywana liczba kilometrów  151 dni x 38,1 km=5753,1 km 
 

ODWÓZ PO ZAJĘCIACH – PIĄTEK (3 osoby) 
L.p. Godzina Przystanek Liczba dzieci Odległość (km) 

1 13:30 Wrocław ul. Parkowa 27 1 0 
2 13:55 Wrocław ul. Ignuta 28 1 12 
3 14:00 Wrocław ul. Dworska 8 1  1,6 
4 14:40 Rogów, ul. Szkolna 11 1 wysiada 32,7 
5 14:50 Sobótka  Al. św. Anny 17 1 wysiada 3,8 
6 14:55 Strzegomiany ul. Ogrodowa 1 1 wysiada 2,3 

RAZEM 52,4 km 
 
Przewidywana liczba kilometrów  34 dni x 52,4 km=1781,6 km 
 
Łącznie dla zadania czwartego : 1734 km + 5798,4 km + 5753,1 + 1781,6  =  15 067,1 km 

 

Odległości pomiędzy poszczególnymi odcinkami trasy obliczono za pomocą Google Maps. 
 

Razem dla przedmiotu zamówienia. 

Zadanie 1 – 11 136 km, tj. 48 km dziennie. 

Zadanie 2 – 12 950 km, tj. 70 km dziennie.    

Zadanie 3 – 14 134 km, tj. 76,40 km dziennie.           

Zadanie 4 – 15 067,1 km, tj. śr. 81,44 km dziennie. 
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2. Środki transportu powinny być oznakowane jako środki transportu osób 
niepełnosprawnych i przystosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. 
 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie liczby dzieci i adresów 
zamieszkania, albo zmian osobowych na liście dzieci, o czym każdorazowo  
poinformuje Wykonawcę, bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy, jeżeli zmiany 
te nie skutkują koniecznością  wykorzystania większej lub mniejszej  liczby 
samochodów. 

 
4. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji 

Harmonogram dowozu dzieci. Harmonogram będzie sporządzony dla każdego 
samochodu z kierowcą i opiekunem odrębnie i będzie zawierał: 

 
1) opis tras z uwzględnieniem pkt.1; 
2) szczegółowe godziny kursów ustalone w porozumieniu z dyrektorami 

szkoły/ośrodków i rodzicami/opiekunami prawnymi; 
3) imię i nazwisko kierowcy i opiekuna przewidzianych do obsługi danego zadania; 
4) wskazanie numerów służbowych telefonów komórkowych kierowcy i opiekuna  

przewożącego dzieci. 
 

5. Harmonogram, powinien być tak skonstruowany, aby trasa przejazdu pomiędzy 
miejscem zamieszkania dziecka a szkołą była jak najkrótsza, przy założeniu  jak 
najkrótszego czasu przebywania dziecka w podróży. 

 
6. Przewóz będzie realizowany zgodnie z Harmonogramem, każdorazowo aktualizowany 

w przypadku: zmian w planie lekcji, zmiany liczby uczniów wynikających np.  
z absencji dzieci, rezygnacji z nauki i dowozu  itp., jeśli  zmiany te nie spowodują 
przekroczenia  liczby kilometrów  przewidywanego zakresu dziennych przewozów. 
Aktualizacja  Harmonogramu  dokonywana będzie przez  Wykonawcę  w oparciu  
o pisemne powiadomienie go o zmianach przez dyrektora szkoły/ośrodka,  
z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego. Wykonawca wyraża zgodę na 
dokonanie aktualizacji w nagłych przypadkach przed rozpoczęciem przewozu. 

 
7. Aktualizacja list uczniów będzie dokonywana przez Zamawiającego. Od Wykonawcy 

wymaga się dostosowania liczby pojazdów do liczby uczniów uprawnionych do 
dowozu. Ostateczna liczba uczniów może ulec zmianie (w przypadku zgłoszenia  
nowych dzieci  do dowozu lub rezygnacji z dowozu). 
 

8. Wykonawca zapewnia najwyższy poziom usług, sprawność techniczną pojazdu,  
a także odpowiednie kwalifikacje zawodowe kierowcy i opiekuna, którzy muszą 
posiadać przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej lub 
pierwszej pomocy przedmedycznej. 
 

9. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany opiekuna, kierowcy (np. w 
przypadku uzasadnionych zastrzeżeń, dotyczących wywiązywania się z obowiązków 
służbowych tych osób, zgłaszanych przez rodziców, dyrektorów szkół). 
 

10. Wykonawca zapewnia kierowcom i opiekunom możliwość kontaktu telefonicznego z 
rodzicami/opiekunami dziecka i szkołą/ośrodkiem. W przypadku zmian godzin 
przyjazdu i odjazdu, wynikających  z sytuacji niezależnych od kierowcy, np.: „korki” 
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w ruchu ulicznym, awarie, objazdy, inne sytuacje losowe, kierowca lub opiekun 
niezwłocznie kontaktują się z rodzicami, dyrektorem szkoły lub osobą upoważnioną w 
szkole. 
 

11. W uzasadnionych przypadkach i czasowej niemożności świadczenia usług 
przewozowych Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zorganizowania 
zastępstwa zapewniającego równorzędny poziom usług. Przez „uzasadnione 
przypadki” strony rozumieją np. awarię techniczną pojazdu. 
 

12. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka niepełnosprawnego zobowiązani są do jego 
doprowadzenia z domu do pojazdu i odbioru z pojazdu. 
 

13. Placówka, do której realizowany będzie dowóz zabezpiecza odbiór ucznia z pojazdu 
przy szkole oraz doprowadzenie do pojazdu ze szkoły.  
 

14. Wykonawca ma obowiązek umieścić w widocznym miejscu w pojazdach, informację 
o zasadach korzystania ze środków transportowych przez uczniów niepełnosprawnych 
i obowiązkach kierowcy. Zasady te należy omówić z dziećmi. 
 

15. Wykonawca zobowiązany jest odebrać od dyrektora szkoły/ośrodka zaświadczenie o 
liczbie obecności dziecka na zajęciach w danym okresie rozliczeniowym, w terminie 
do dnia 10 następnego miesiąca, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 
niniejszej umowy. Sprawozdanie jest podstawą wystawienia faktury za przewóz 
uczniów. 

 
16. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania tej części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom. 
 

17. Wymagania i zakres obowiązków kierowcy i opiekuna przy przewozach uczniów 
niepełnosprawnych: 

1) posiada ważne badania przeprowadzone przez lekarza uprawnionego do badania osób 
kierujących pojazdami oraz psychologa uprawnionego do badań psychologicznych 
i psychotechnicznych, orzeczenie psychologiczne;  

2) posiada przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej lub 
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz aktualne przeszkolenie w zakresie bhp i ppoż. 

3) dba o bezpieczny wjazd (wejście), przewóz i wyjazd (wyjście) do i z pojazdu dziecka 
niepełnosprawnego; 

4) opiekuje się, służy pomocą i radą dzieciom niepełnosprawnym; 
5) współpracuje z przedstawicielem Zamawiającego, zgłaszając zmiany dotyczące stanu 

przewozu dzieci niepełnosprawnych, czasu rozpoczęcia i zakończenia usługi itp. 
6) prowadzi dokumentację jazdy, tzn. wypełnia kartę drogową, 
7) jest zobowiązany do dbałości o stan techniczny pojazdu, wykonywania obsługi 

codziennej, utrzymania czystości i estetyki pojazdu, 
8) jest kulturalny, w każdej sytuacji okazuje życzliwość dzieciom niepełnosprawnym 

oraz ich rodzicom, a w sytuacjach konfliktowych, ponad wszystko, ma na uwadze 
dobro tych osób; 

9) posiada identyfikator z imieniem i nazwiskiem, przypięty w widocznym miejscu; 
10)  ma zapewnioną możliwość kontaktu telefonicznego z rodzicami/opiekunami dziecka, 

szkołą/ośrodkiem, przedstawicielem Zamawiającego w przypadku zmian godzin 
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przyjazdu i odjazdu, wynikających z sytuacji niezależnych, np. korki w ruchu 
ulicznym, awarie, objazdy, inne sytuacje losowe, niezwłocznie kontaktuje się 
z rodzicami, dyrektorem szkoły lub osobą upoważnioną w szkole oraz 
przedstawicielem Zamawiającego; 

11)  zachowuje w tajemnicy dane adresowe dowożonych dzieci i nie przekazuje ich 
osobom postronnym. 

      12) Wykonawca lub Podwykonawca jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. 
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Załącznik Nr 2 do umowy Nr………….... z dnia …………..…. 
 

 
 

WYKAZ  KILOMETRÓW 
zrealizowanych podczas przewozów uczniów niepełnosprawnych na trasie: 

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

miesiąc …………………………… 
 
Lp Data Liczba 

uczniów 
Liczba 

kilometrów 
Uwagi* 

  1     
  2     
  3     
  4     
  5     
  6     
  7     
  8     
  9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
x x RAZEM   

 
*należy wpisywać uwagi  dotyczące nieobecności uczniów, objazdów, korków w ruchu 
ulicznym itp. 
 
 
 
 
 
……………………………...                …………………………………… 
       (miejscowość, data)          (podpis i pieczątka Wykonawcy) 
 

Nieodłącznym elementem niniejszego wykazu jest zaświadczenie ze szkół, 
do których wożeni są uczniowie, wystawione przez dyrektorów lub osoby upoważnione. 
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Załącznik Nr 3 do umowy Nr …………... z dnia ………………. 
 

 
…………………………………                                                ………………….…………….. 
 (pieczątka placówki)                                                                           ( miejscowość data ) 
 
 
 
 

Z A Ś W I A D C Z E N I E 
 

               
Dyrektor…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
......................................................................................................................................................
potwierdza, że niżej wymienieni uczniowie  byli obecni na zajęciach dydaktycznych  w 
okresie od dnia …………….……. do dnia ………..…………, w następującym wymiarze: 
 

 
Lp 

 

 
Imię i nazwisko ucznia 

 
Typ szkoły 

Liczba 
obecności 

 
Uwagi 

 
1 
 

 
 

   

 
2 
 

    

 
3 
 

    

 
4 
 

    

 
5 
 

    

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

(podpis dyrektora lub osoby upoważnionej) 
……………………………… 
 (podpis i pieczątka Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 4 do umowy Nr ……..…... z dnia ………………. 

 

 
Wykaz Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę 

Lp. Zajmowane stanowisko 
Liczba pracowników 

zatrudnionych na 
stanowisku 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
……………………………… 
 (podpis i pieczątka Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 5 do umowy Nr …………... z dnia …………                                              
                                        
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że osoby przeze mnie zatrudnione nie figurują w Rejestrze Sprawców 
Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS), a przedłożone przeze mnie informacje są zgodne ze 
stanem faktycznym. 
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
                
 
 
 
……………………….      ……………………………. 
(miejscowość, data)        (podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pouczenie 
Składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą podlega odpowiedzialności karnej 

zgodnie z §233 Kodeksu Karnego. 
 


