
I-I.271.2.2020

Załącznik nr 1.       

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM TYGODNIOWY ZAJĘĆ NA BASENIE
w ramach projektu „ Umiem pływać-jestem bezpieczny 2020"

od 03 lutego 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.

Dla każdej utworzonej grupy 20 godzin lekcyjnych- raz w tygodniu (1 godz. lekcyjna x 45 minut)

1

Dzień 
tygodnia

Godziny Zespół Szkolno-
Przedszkolny     w 
Sokolnikach,
ul. Sandomierska 
80,
39-432 Gorzyce,

Szkoła 
Podstawowa nr 
2 im. Jana Pawła
II w Gorzycach, 
ul. Edukacji 
Narodowej 3,
39-432 Gorzyce

Szkoła 
Podstawowa 
nr 1 im. Ks. 
Adama Osetka
ul. Szkolna 45,
39-432 
Gorzyce

Szkoła 
Podstawowa we
Wrzawach, 
Wrzawy 490 ,
39-432 Gorzyce,

Szkoła Podstawowa
im. Stanisława 
Jachowicza w 
Furmanach, ul. 
Kościelna 2,  39-400
Tarnobrzeg

poniedziałek 11:30 12:15 14
wtorek 13:45 14:30 15
czwartek 12:15 13:00 15

13:00 13:45 15
piątek 10.45 11.30 2 7

12.15 13.00 15
13:45 14:30 5 5
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Załącznik nr 2.

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące zamawiającego

Gmina Gorzyce

Sandomierska 75

39-432 Gorzyce

I. Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa:    ................................................

Siedziba: ...............................................

Adres poczty elektronicznej:  ................................................

Strona internetowa: ................................................

Numer telefonu: ……........................................ 

Numer faksu: ……. .....................................

Numer REGON: ................................................

Numer NIP: ................................................

Osoba upoważniona do reprezentacji 

Wykonawcy i podpisania umowy: ................................................

Czy Wykonawca jest mały lub średnim przedsiębiorcą ................................................

II. Zobowiązania wykonawcy:

Nawiązując  do  ogłoszenia  o  zamówieniu  publicznym  na: Świadczenie  usług  przewozu

uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Gorzyce w roku szkolnym 2019/2020 na

basen w ramach projektu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać-jestem bezpieczny

2020”  oferujemy  wykonanie  zamówienia,  zgodnie  z wymogami  Specyfikacji  Istotnych

Warunków Zamówienia za cenę:

1) Trasa  I (Sokolniki  –>  Sandomierz  basen  ->  Sokolniki:  Tam i  powrót)  za  kwotę

jednostkową: …………………………… zł  brutto x 20 wyjazdów =

……………………..……… zł brutto

2) Trasa II (Gorzyce SP nr 2-> Sandomierz basen -> Gorzyce SP nr 2 : Tam i powrót)

za  kwotę jednostkową: …………………………… zł  brutto x 20 wyjazdów =

……………………..……… zł brutto
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3) Trasa  III (Wrzawy  –> Sandomierz  basen  ->  Wrzawy:  Tam i  powrót)   za  kwotę

jednostkową:  ……………………………  zł  brutto  x  20  wyjazdów =

……………………..……… zł brutto.

4) Trasa IV (Gorzyce SP nr 2-> Sandomierz basen -> Gorzyce SP nr 2 : Tam i powrót)

za  kwotę  jednostkową:  ……………………………  zł  brutto  x  20  wyjazdów =

……………………..……… zł brutto.

5) Trasa  V( Sokolniki-Furmany-> Sandomierz  basen -> Furmany - Sokolniki:  Tam i

powrót za kwotę jednostkową: …………………………… zł brutto x 20 wyjazdów x

= ……………………..……… zł brutto. 

6) Trasa VI (Gorzyce SP nr 2-> Sandomierz basen -> Gorzyce SP nr 2 : Tam i powrót)

za  kwotę  jednostkową:  ……………………………  zł  brutto  x  20  wyjazdów x  =

……………………..……… zł brutto. 

7) Trasa VII (Gorzyce SP nr 2 - Gorzyce SP nr 1 -> Sandomierz basen  -> Gorzyce SP

nr  1  -  Gorzyce  SP  nr  2:  Tam  i  powrót)  za  kwotę  jednostkową:

…………………………… zł brutto x 20 wyjazdów x = ……………………..………

zł brutto. 

Łącznie: Trasa I + Trasa II + Trasa III + Trasa IV+ Trasa V+ Trasa VI+ Trasa VII

= ……………………….zł brutto (wartość podlegająca ocenie).

Ceny wskazane w formularzu uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją umowy.

Cena netto w zł Podatek VAT w zł Cena brutto w zł

Stawka  podatku  VAT……..%,  została  naliczona  w  oparciu  o  (podać  podstawę  prawną

zastosowanej stawki podatku VAT): …………………………………………………………...

Oświadczam, że zobowiązuje się do:

 - podstawienia autokaru do półgodziny od momentu stwierdzenia awarii,

 - podstawienia autokaru powyżej półgodziny od momentu stwierdzenia awarii.

Termin płatności: 14 dni 

Termin wykonania: 26.06.2020 r.

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
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1) Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie

wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania

oferty.

2) Oświadczam,  że  uważam  się  za  związanego  ofertą  przez  czas  wskazany  w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3) Oświadczam,  że  załączony  do  specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia  wzór

umowy  zostały  przeze  mnie  zaakceptowane  bez  zastrzeżeń  i  zobowiązuję  się

w przypadku  wyboru  mojej  oferty  do  zawarcia  umowy  w  miejscu  i  terminie

wyznaczonym przez zamawiającego.

Rachunek bankowy, na który będzie płatne wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku wyboru

oferty jako najkorzystniejszej:

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

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

(data i czytelny podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 3.       

HARMONOGRAM WYJAZDÓW

Pływalnia Kryta „Błękitna Fala” w Sandomierzu - BASEN

ul. Zielna 7, 27-600 Sandomierz

Trasa I ( poniedziałek)

godz. Odjazdu/przyjazdu* Miejscowość  Liczba  wsiadających/wysiadających

Sokolniki Szkoła 14 (+1opiekun)
11:30-12:15 Sandomierz Basen

Sokolniki Szkoła              14 (+1opiekun)
Trasa II ( wtorek )

godz. Odjazdu/przyjazdu*
Miejscowość Liczba wsiadających/wysiadających

Gorzyce Szkoła SP2 15 (+1opiekun)
           13:45-14:30        Sandomierz Basen

                 Gorzyce  Szkoła SP2               15 (+1opiekun)

Trasa III (czwartek)
godz. Odjazdu/przyjazdu* Miejscowość Liczba wsiadających/wysiadających

Wrzawy Szkoła   15 (+1opiekun)
12:15-13:00 Sandomierz Basen

Wrzawy Szkoła 15 (+1opiekun)
Trasa IV (czwartek)

godz. Odjazdu/przyjazdu* Miejscowość Liczba wsiadających/wysiadających

Gorzyce Szkoła SP2 15 (+1opiekun)
13:00-13:45 Sandomierz Basen

Gorzyce Szkoła SP2 15 (+1opiekun)
Trasa V (piątek)

godz. Odjazdu/przyjazdu* Miejscowość   Liczba
wsiadających/wysiadającychSokolniki - Furmany Szkoła 2+7=9 (+1opiekun)

10:45-11:30 Sandomierz Basen
Furmany - Sokolniki Szkoła 7+2=9 (+1opiekun)

Trasa VI (piątek)
godz. Odjazdu/przyjazdu* Miejscowość   Liczba wsiadających/wysiadających

Gorzyce Szkoła SP 2 15 (+1opiekun)
12:15-13:00 Sandomierz Basen

Gorzyce Szkoła SP 2 15 (+1opiekun)
Trasa VII (piątek)

godz. Odjazdu/przyjazdu* Miejscowość   Liczba
wsiadających/wysiadającychGorzyce Szkoła SP 2+ SP 1 5+5=10 (+1opiekun)

13:45-14:30 Sandomierz Basen
Gorzyce Szkoła SP 1+SP2 5+5=10 (+1opiekun)

*Pole oznaczone kolorem żółtym uzupełnia Wykonawca

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

(data i czytelny podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 4
Zamawiający:

……………………………………

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

……………………………………

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług

przewozu  uczniów  klas  III  szkół  podstawowych  z  terenu  Gminy  Gorzyce  w  roku  szkolnym

2019/2020 na basen w ramach projektu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać-jestem
bezpieczny 2020, prowadzonego przez Gminę Gorzyce oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam,  że  spełniam  warunki  udziału  w postępowaniu  określone  przez  zamawiającego

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, rozdział IV, pkt. 2.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………
(podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych

przez  zamawiającego  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  rozdział  IV,  pkt.  2,
polegam  na  zasobach  następującego/ych  podmiotu/ów:

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

……………………………………..,  w następującym zakresie: …………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  w  powyższych  oświadczeniach  są  aktualne  
i  zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………
(podpis)

2



I-I.271.2.2020

Załącznik nr 5.
Zamawiający:
………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:
………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  

pn. Świadczenie usług przewozu uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Gorzyce w

roku szkolnym 2019/2020 na basen w ramach projektu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem
pływać-jestem  bezpieczny  2020,  prowadzonego  przez  Gminę  Gorzyce  oświadczam,  co

następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam,  że  nie  podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………
(podpis)
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Oświadczam,  że  zachodzą  w  stosunku  do  mnie  podstawy  wykluczenia  z  postępowania  na

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

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

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

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODMIOTU,  NA  KTÓREGO  ZASOBY  POWOŁUJE  SIĘ
WYKONAWCA:

Oświadczam,  że  w  stosunku  do  następującego/ych  podmiotu/tów,  na  którego/ych  zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

…………………………………………
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODWYKONAWCY  NIEBĘDĄCEGO  PODMIOTEM,  NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,  że  w  stosunku  do  następującego/ych  podmiotu/tów,  będącego/ych

podwykonawcą/ami:  ……………………………………………………………………..….…… (podać

pełną  nazwę/firmę,  adres,  a  także  w  zależności  od  podmiotu:  NIP/PESEL,  KRS/CEiDG),  nie zachodzą  podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  w  powyższych  oświadczeniach  są  aktualne  

i  zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

…………………………………………
                                                                                                                                                 (podpis)
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Załącznik nr 6.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ZATRUDNIENIU
OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

dot.: Świadczenie usług przewozu uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Gminy
Gorzyce  w roku  szkolnym 2019/2020 na basen  w ramach projektu powszechnej
nauki pływania pn. „Umiem pływać-jestem bezpieczny 2020”.

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej,  o  której mowa w art.  233 kodeksu karnego  za

składanie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że:
Osoby  wykonujące  czynności  opisane  w  rozdziale  II,  ust.  8  pkt  1  specyfikacji  istotnych

warunków zamówienia zatrudnione są przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie

umowy o pracę, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.

U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.)

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy ................................................................................................

Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  w  powyższym  oświadczeniu  są  aktualne  

i  zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji  wprowadzenia

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………, dnia ……………………………….

..............................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony

przedstawiciel Wykonawcy
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Załączniki nr 7.

HARMONOGRAM WYJAZDÓW:  od 03.02.2020 r. do 26.06.2020 r. 

Lp. Nazwa placówki Luty 2020 Marzec 2020 Kwiecień 2020 Maj 2020 Czerwiec 2020

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Sokolnikach,  ul. Sandomierska 80           
39-432 Gorzyce (14 dzieci)

Grupa I

Poniedziałek 11:30-12:15 

03.02.2020 02.03.2020 06.04.2020 04.05.2020 01.06.2020

10.02.2020 09.03.2020 20.04.2020 11.05.2020 08.06.2020

17.02.2020 16.03.2020 27.04.2020 18.05.2020 15.06.2020

24.02.2020 23.03.2020 - 25.05.2020 22.06.2020

- 30.03.2020 - - -

2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach,    
ul. Edukacji Narodowej 3,                         
39-432 Gorzyce (15 dzieci)

Grupa I

Wtorek 13:45-14:30

04.02.2020 03.03.2020 07.04.2020 05.05.2020 02.06.2020

11.02.2020 10.03.2020 21.04.2020 12.05.2020 09.06.2020

18.02.2020 17.03.2020 28.04.2020 19.05.2020 16.06.2020

25.02.2020 24.03.2020 - 26.05.2020 23.06.2020

- 31.03.2020 - - -

3. Szkoła Podstawowa we Wrzawach,          Czwartek  12:15-13:00 

06.02.2020 05.03.2020 02.04.2020 07.05.2020 04.06.2020
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Wrzawy 490, 39-432 Gorzyce (15 dzieci)

13.02.2020 12.03.2020 Środa
10:45-11:30
15.04.2020-

(za 11.06.-Boże
Ciało)

14.05.2020 18.06.2020

20.02.2020 19.03.2020 16.04.2020 21.05.2020 25.06.2020

27.02.2020 26.03.2020 23.04.2020 28.05.2020

- - 30.03.2020 - -

4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach,    
ul. Edukacji Narodowej 3,                         
39-432 Gorzyce (15 dzieci)

Grupa II

Czwartek  13:00-13:45

06.02.2020 05.03.2020 02.04.2020 07.05.2020 04.06.2020

13.02.2020 12.03.2020 Środa
11:30-12:15
15.04.2020-

(za 11.06.-Boże
Ciało)

14.05.2020 18.06.2020

20.02.2020 19.03.2020 16.04.2020 21.05.2020 25.06.2020

27.02.2020 26.03.2020 23.04.2020 28.05.2020 -

- - 30.03.2020 - -

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Sokolnikach,  ul. Sandomierska 80           
39-432 Gorzyce - Grupa II (2 dzieci)

Piątek  10:45-11:30

07.02.2020 06.03.2020 03.04.2020 Data i godzina
wyjazdu do
ustalenia w

05.06.2019
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i

Szkoła Podstawowa im. Stanisława 
Jachowicza w Furmanach,  ul. Kościelna 
2, 39-400 Tarnobrzeg (7 dzieci)

późniejszym
terminie

(za 1.05.2020)

14.02.2020 13.03.2020 17.04.2020 08.05.2020 12.06.2019

21.02.2020 20.03.2020 24.04.2020 15.05.2020 19.06.2020

28.02.2020 27.03.2020 - 22.05.2020 26.06.2020

Uwaga: przewoźnik 1 transport                
( 2 grupy) razem

- - - 29.05.2020 -

6. Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach,    
ul. Edukacji Narodowej 3,39-432 
Gorzyce (15 dzieci)

Grupa III

Piątek 12:15-13:00

07.02.2020 06.03.2020 03.04.2020 Data i godzina
wyjazdu do
ustalenia w

późniejszym
terminie

(za 1.05.2020)

05.06.2019

14.02.2020 13.03.2020 17.04.2020 08.05.2020 12.06.2019

21.02.2020 20.03.2020 24.04.2020 15.05.2020 19.06.2020

28.02.2020 27.03.2020 - 22.05.2020 26.06.2020

- - -            29.05.2020 -

7. Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach,    
ul. Edukacji Narodowej 3,39-432 
Gorzyce (5 dzieci)-Grupa IV

i

Piątek 13:45-14:30

07.02.2020 06.03.2020 03.04.2020 Data i godzina
wyjazdu do
ustalenia w

05.06.2019
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Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama 
Osetka, ul. Szkolna 45, 39-432 Gorzyce   
(5 dzieci)

późniejszym
terminie

(za 1.05.2020)

14.02.2020 13.03.2020 17.04.2020 08.05.2020 12.06.2019

21.02.2020 20.03.2020 24.04.2020 15.05.2020 19.06.2020

28.02.2020 27.03.2020 - 22.05.2020 26.06.2020

Uwaga: przewoźnik 1 transport                
( 2 grupy) razem

- - -            29.05.2020 -

-20 godzin lekcyjnych dla każdej z utworzonych 7 grup

-20 wyjazdów dla każdej z grupy  (1 x 45 minut)



Załącznik nr 8.

UMOWA nr PR-I.2151.3.2020

zawarta  w  dniu  ………………………  2020  r.  pomiędzy  Gminą  Gorzyce,  adres:
ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce,  reprezentowaną przez  Wójta Gminy Gorzyce – Leszka
Surdego  przy  kontrasygnacie  Skarbnika  Gminy  –  Marty  Mazur-Matyka zwaną  dalej
„Usługobiorcą”

a:

……………………………………….  prowadzącym  działalność  gospodarczą  pod  nazwą
………………………………………………………….……………………………………….....
zwanym dalej „Usługodawcą” 

o następującej treści:  

§ 1
Przedmiotem  umowy  jest  wykonanie  przez  Usługodawcę  przewozu  uczniów  klas  III  szkół
podstawowych z terenu Gminy Gorzyce uczestniczących w zajęciach nauki pływania w ramach
realizacji projektu „Umiem pływać-jestem bezpieczny 2020” - na trasie pomiędzy ww. szkołami
a pływalnią krytą „Błękitna Fala” w Sandomierzu przy ulicy Zielnej 7.

§ 2
1. Szczegółowy  harmonogram  tygodniowy  przewozów  zawierający  adresy  szkół,  godziny

odjazdów i przyjazdów określa załącznik nr 1 do umowy.
2. Załącznik nr 1 określony w ust. 1. Stanowi integralną część umowy i może być jednostronnie

zmieniony przez Usługobiorcę. 

§ 3
Strony  umowy  uzgadniają,  że  usługi  będące  przedmiotem  umowy  wykonywane  będą  od
03 lutego 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. 

§ 4
1. Przewozy dokonywane będą:

1) autobusem marki …………….. , z ………. miejscami siedzącymi dla grup łączonych z: 
a) Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks.  Adama Osetka w Gorzycach
b) Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach
c) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach,
d) Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Furmanach

2) autobusem  marki …………….  z ………….miejscami siedzącymi dla grup dzieci z:
a) Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach,
b) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach,
c) Szkoły Podstawowej we Wrzawach

2. Usługodawca zapewnia, że autobusy wymienione w ust. 1 znajdują się w stanie technicznym
gwarantującym prawidłowe i bezpieczne wykonywanie przewozów. 



§ 5
1. Usługobiorca  oświadcza,  że  na  podstawie  odrębnych  uzgodnień  z  dyrektorami

poszczególnych szkół, wymienionych w §4 ust. 1, zapewni sprawowanie opieki nad uczniami
w czasie przewozu. 

2. Usługobiorca zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych przez uczniów
w czasie przewozu. 

3. O  powstaniu  szkody  określonej  w  ust.  2  Usługodawca  jest  zobowiązany  zawiadomić
Usługobiorcę niezwłocznie po jej wykryciu i w terminie nie dłuższym niż 4 dni. 

§ 6
1. Strony umowy uzgadniają jednostkowe ceny przewozu:

1) za jednorazowy przewóz autobusem osób wskazanych w § 4 ust 1 pkt.1 lit. a, b, c, d:
………... zł netto + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,  co wynosi
brutto …………zł (słownie: sto ……………………………………..);

2) za  jednorazowy przewóz autobusem osób wskazanych  § 4 ust  1  pkt.2 lit.  a,  b,  c:
…………….  zł  netto  +  podatek  VAT  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  co
wynosi brutto …………… zł (słownie: ……………………………………..).

2. Za wykonane  przewozy Usługodawcy przysługuje  wynagrodzenie  będące suma iloczynów
wykonanych faktycznie przewozów i cen jednostkowych określonych w ust. 1.

3. Strony  umowy  uzgadniają,  ze  wynagrodzenie  należne  Usługodawcy  płatne  będzie  po
zakończeniu każdego miesiąca realizacji umowy.

4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem bankowym na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Usługodawcę, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Usługobiorcę. 

5. Podstawą  wystawienia  faktury  VAT  przez  Usługodawcę  będzie  pisemne  potwierdzenie
wykonania przewozów – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.

§ 7
1. Wymagania  dotyczące  zatrudnienia  przez  Usługodawcę  lub  podwykonawcę  osób  na

podstawie umowy o pracę.
1) Usługobiorca wymaga, aby Usługodawca wskazał iż osoby wykonujące następujące

czynności były zatrudnione na umowę o pracę:
a. czynności związane z kierowaniem pojazdami silnikowymi służącymi do

przewozu osób.
2) Osoby wykonujące  czynności  o  których mowa w ust.  1  pkt  1  lit.  a  mają  zostać

zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

3) Sposobu dokumentowania  i  kontroli  zatrudnienia  osób, o  których mowa w ust.  1
pkt. 1 lit. a.:

a. Usługobiorca z którym zostanie zawarta umowa na realizację zamówienia
publicznego dostarczy przed rozpoczęciem realizacji usługi oświadczenie
wykonawcy o zatrudnieniu osób o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a na
podstawie umowy o pracę,

b. w trakcie realizacji robót Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli
zatrudnienia osób o których mowa w ust. 1  pkt. 1 lit. a., wykonawca w
terminie  5  dni  na  każde  żądanie  Zamawiającego  przedstawi
Zamawiającemu  kopie  umów  o  pracę  osób  zatrudnionych,  o  których



mowa w ust. 4 wraz kopią formularza ZUS ZUA, ponadto Wykonawca
przedstawi  Zamawiającemu  druk  DRA  i  do  tego  załącznik  RCA  z
elektronicznym  lub  pocztowym  dowodem przesłania  z  którego  będzie
wynikał dowód opłacenia  składek do ZUS za osoby o których mowa w
ust. 4.

2. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia:
a. w przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a

i b Usługodawca będzie każdorazowo płacił  Usługobiorcy karę w wysokości 1 000,00
PLN.

§ 8
W  przypadku  awarii  pojazdu,  Usługodawca  musi  zapewnić  przewóz  zastępczym  pojazdem
odpowiadającym wymaganiom określonym w §4.

§ 9
Usługodawca  oświadcza,  że  posiada  aktualne:  zezwolenia,  licencje  i  pozwolenia  wymagane
przepisami prawa do wykonania przedmiotu umowy.

§ 10
W związku z realizacją przedmiotu umowy Usługodawca:

1) ponosi  odpowiedzialność  za  szkodę  wyrządzoną  przewożonym  osobom  w  zakresie
określonym w zawartej  umowie  ubezpieczenia  od odpowiedzialności  cywilnej,  zgodnie
z przepisami odrębnymi;

2) ma  prawo  odmówić  wykonania  przewozu,  bez  ponoszenia  z  tego  tytułu  konsekwencji
finansowych,  w  wypadku  nie  zapewnienia  przez  Usługobiorcę  opieki  nad   uczniami
w czasie przewozu.

§ 11
1. Strony umowy uzgadniają, że Usługodawca zapłaci Usługobiorcy kary umowne za:

1) niewykonanie przewozu, w wysokości 200 zł brutto (słownie: dwieście złotych) za jeden
niewykonany przewóz;

2) odstąpienie od umowy z przyczyny leżącej po stronie Usługodawcy, w wysokości 3 000
zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych).

2. Strony  umowy  uzgadniają,  że  Usługobiorca  zapłaci  Usługodawcy  karę  umowne  za
odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy,  w wysokości 1000 zł
(słownie: jeden tysiąc złotych).

3. Strony umowy uzgadniają, że kary określone w ust. 1 mogą być potrącone z wynagrodzenia
przysługującego Usługodawcy.

§ 12
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13
W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.

§ 14
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w sposób polubowny.
W przypadku  braku  możliwości  polubownego  rozstrzygnięcia  sporu  właściwym  dla  jego
rozpatrzenia będzie sąd siedziby Usługobiorcy. 



§ 15
Umowę  spisano  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  w  tym  dwa  egzemplarze  dla
Usługobiorcy a jeden dla Usługodawcy.

Usługodawca: Usługobiorca:



Załącznik nr 1
do umowy PR-I.2151.3.2020

z dnia …………...2020
Szczegółowy tygodniowy harmonogram przewozów w okresie od 03.02.2020 r. do 26.06.2020 r.

*grupa połączona

Dzień 
tygodnia

               Godziny Zespół 
Szkolno-
Przedszkolny 
w Sokolnikach
ul. 
Sandomierska 
80,  Sokolniki,
39-432 
Gorzyce,

Szkoła 
Podstawowa 
nr 2 im. Jana
Pawła II 
Gorzycach, 
ul. Edukacji 
Narodowej 3
39-432 
Gorzyce

Szkoła 
Podstawowa 
nr 1 im. ks. 
Adama Osetka
ul. Szkolna 45,
39-432 
Gorzyce

Szkoła 
Podstawowa we 
Wrzawach, 
Wrzawy 490 ,
39-432 Gorzyce,

Szkoła 
Podstawowa im. 
Stanisława 
Jachowicza w 
Furmanach, ul. 
Kościelna 2,   
39-400 
Tarnobrzeg

odjazdów przyjazdów

poniedziałek Sokolniki-
Sandomierz

Sandomierz-
Sokolniki

14 osób

wtorek Gorzyce
Sandomierz

Sandomierz-
Gorzyce

15 osób
czwartek Wrzawy-

Sandomierz
Sandomierz-
Wrzawy

15 osób
Gorzyce
Sandomierz

Sandomierz-
Gorzyce

15 osób
piątek Sokolniki-Furmany

Sandomierz
Sandomierz-
Furmany-Sokolniki

     2 osoby*        7 osób*

Gorzyce
Sandomierz

Sandomierz-
Gorzyce

15 osób
Gorzyce
Sandomierz

Sandomierz-
Gorzyce

5 osób* 5 osób*



Załącznik nr 2
do umowy PR-I.2151.03.2020

z dnia ……………………2020 r.

POTWIERDZENIE
WYKONANIA PRZEWOZU

Potwierdza  się  prawidłowe  i  terminowe  wykonanie  przedmiotu  umowy  nr  PR-I.2151.03.2020
z dnia  …………………………2020 r. zawartej  pomiędzy Gminą  Gorzyce jako Usługobiorcą a firmą
……………………………… jako Usługodawcą,  zgodnie z poniższymi  tabelami odbytych przewozów
uczniów  klas  III szkół  podstawowych z  terenu Gminy Gorzyce uczestniczących w zajęciach  z nauki
pływania w ramach realizacji projektu „Umiem pływać-jestem bezpieczny 2020”.
 

Usługa była świadczona w miesiącu: …………………………………………2020 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach -grupa I
Lp. Data wykonania usługi

 Dzień/miesiąc/rok
Dowóz na basen Powrót z basenu

Uwagi: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..
podpis - dyrektora szkoły

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach  - grupa I

Lp. Data wykonania usługi
 Dzień/miesiąc/rok

Dowóz na basen Powrót z basenu

Uwagi: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..
podpis - dyrektora szkoły



Szkoła Podstawowa we Wrzawach
Lp. Data wykonania usługi

 Dzień/miesiąc/rok
Dowóz na basen Powrót z basenu

Uwagi: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..
podpis - dyrektora szkoły

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach  - grupa II

Lp. Data wykonania usługi
 Dzień/miesiąc/rok

Dowóz na basen Powrót z basenu

Uwagi: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..
podpis - dyrektora szkoły

Grupa łączona dla szkół:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach-Grupa II    

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Furmanach
Lp. Data wykonania usługi

 Dzień/miesiąc/rok
Dowóz na basen Powrót z basenu

Uwagi: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..
podpis - dyrektora szkoły

……………………………………………..
podpis - dyrektora szkoły



Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach- grupa III  
Lp. Data wykonania usługi

 Dzień/miesiąc/rok
Dowóz na basen Powrót z basenu

Uwagi: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..
podpis - dyrektora szkoły

Grupa łączona dla szkół:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach- grupa IV 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach
Lp. Data wykonania usługi

 Dzień/miesiąc/rok
Dowóz na basen Powrót z basenu

Uwagi: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..
podpis - dyrektora szkoły

……………………………………………..
podpis - dyrektora szkoły

Protokół  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  w  tym  dwa  egzemplarze  dla
Usługobiorcy a jeden dla Usługodawcy.

Data:……………………………                                                          


