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Znak sprawy: IR.271.5.2017
UMOWA Nr IR……2017
zawarta w trybie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie „ustawą„
w dniu …………...............2017 r. w Ścinawie
pomiędzy
Gminą Ścinawa (NIP 692-22-61-396)
Rynek 17, 59-330 Ścinawa,
reprezentowaną przez Krystiana Kosztyłę - Burmistrza Ścinawy,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Ścinawa- …………..
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym
a
…………………….., zam. …………, PESEL …………... prowadzącym/prowadzącą działalność
gospodarczą pod nazwą: ………… z siedzibą w ……………………zarejestrowaną w………….,
NIP……………………., Regon…………..
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług
pn.: „Dowóz i opieka nad uczniami i dziećmi dojeżdżającymi do placówek oświatowych w gminie
Ścinawa oraz nad uczniami i dziećmi z terenu Gminy Ścinawa dojeżdżającymi do placówek
oświatowych w Lubinie wg indywidualnych potrzeb uczniów oraz powrót do miejsca
zamieszkania” strony zawierają umowę następującej treści:
§ 1.
Na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 z późn. zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się dowozu i opieki nad uczniami
i dziećmi dojeżdżających do placówek oświatowych w gminie Ścinawa, na trasach określonych w § 2,
we wszystkie dni nauki szkolnej (a także w dni wolne od nauki szkolnej oraz w ferie zimowe– dotyczy
przedszkola) wraz z zapewnieniem opieki nad przewożonymi uczniami w czasie przewozu, wsiadania,
wysiadania oraz doprowadzania uczniów i dzieci do szkoły (rano i powrót) oraz dowozu i opieki nad
uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Ścinawa do szkół zbiorowym środkiem transportu typu
autobus lub bus, według wskazanych tras przejazdu. Autobusy i busy powinny być utrzymywane
w czystości. Opiekun powinien sprawować opiekę nad przewożonymi uczniami i dziećmi w czasie
przewozu, wsiadania i wysiadania oraz powinien doprowadzić uczniów i dzieci do szkoły (rano
i powrót).
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) do dowozu i odwozu uczniów i dzieci według tras określonych w załączniku nr 1 do
niniejszej umowy;
2) ustalenia, w uzgodnieniu z Zamawiającym i dyrektorami szkół, do których realizowany jest
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dowóz, różnego rozkładu jazdy autobusów i busów w okresie pierwszego półrocza roku
szkolnego i drugiego półrocza roku szkolnego oraz na dzień rozpoczęcia i zakończenia roku
szkolnego;
3) zapewnienia w czasie przewozu opieki nad przewożonymi uczniami (opiekun powinien
sprawować opiekę w czasie przewozu, wsiadania i wysiadania oraz powinien doprowadzić
ucznia do szkoły- rano i powrót);
4) umożliwienia bezpiecznego wsiadania i wysiadania z pojazdu na przystankach wskazanych
przez Zamawiającego;
5) posiadania pojazdu samochodowego wyposażonego w specjalistyczne elementy
wyposażenia posiadające certyfikaty bezpieczeństwa i atesty (fotele, winda, stanowiska na
wózki inwalidzkie itp.) dla trasy nr 6 i 7;
6) zapewnienia uczniom bezpiecznego transportu, w szczególności odpowiednich warunków
bezpieczeństwa i higieny oraz wygody w czasie przewozu (wymagane są pasy
bezpieczeństwa zarówno w autobusach jak i busach przewożących uczniów i dzieci na
wszystkich trasach),
7) zapewnienia ogrzewania w pojeździe oraz zapewnienie temperatury min. 16 stopni
Celsjusza w pojeździe podczas przewozu w okresie od 1 listopada 2017 r. do 31 marca
2018 r., od 1 listopada 2018 r. do 31 marca 2019 r.
8) zapewnienia przewożonym uczniom miejsc siedzących,
9) zapewnienia zastępstwa w razie braku możliwości osobistego wykonywania przedmiotu
zamówienia,
10) przygotowania, w uzgodnieniu z Zamawiającym i dyrektorami szkół, szczegółowego
wykazu tras w terminie do 21 sierpnia 2017 roku (na rok szkolny 2017/2018)
oraz do 20 sierpnia 2018 r. (na rok szkolny 2018/2019).
2. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy liczby uczniów i dzieci dojeżdżających
na poszczególnych trasach, najpóźniej do 25 sierpnia 2017 r. (na rok szkolnych 2017/2018) oraz do
27 sierpnia 2018 r. (na rok szkolny 2018/2019).
§ 3.
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia 1 września 2017 r. do dnia 28 czerwca 2019 r.
2. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 1-miesięcznego terminu
wypowiedzenia w wypadku gdyby nastąpiła zmiana organizacji szkół i placówek do których
realizowany jest dowóz, czyniąca realizację niemniejszej umowy niecelowym lub nieuzasadnionym
ekonomicznie.

1.

2.

3.
4.
5.

§ 4.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie usług będących przedmiotem niniejszej umowy
zostanie ustalone przy zastosowaniu stawki ……. zł (słownie: …..) brutto za 1 km (w tym ……%
podatku VAT) przewozu uczniów i dzieci.
Szacunkowa liczba dni nauki szkolnej za poszczególne lata oraz szacunkowa liczba kilometrów dla
poszczególnych tras została zawarta w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Wynagrodzenie będzie
płatne na podstawie rzeczywiście przejechanych kilometrów, zgodnie z § 6 ust. 1.
Zamawiający dostarczy Wykonawcy imienne listy uczniów z dokładnym adresem zamieszkania
w celu określenia liczby biletów miesięcznych dla uczniów objętych dowozem.
Wykonawca zobowiązuje się do dnia 20-go każdego miesiąca dostarczyć bilety na kolejny miesiąc
do siedziby szkoły, które przekażą je swoim uczniom.
Wykonawca jest uprawniony do kontroli posiadanych przez uczniów biletów.
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6. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie koszty wykonania dowozu, w szczególności koszty
paliwa, ubezpieczenia, napraw i utrzymania należytego stanu technicznego środków transportu,
przeglądu itp. obciążają Wykonawcę.
§ 5.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających (wartość zamówienia
uzupełniającego nie powinna przekroczyć 10 % zamówienia podstawowego) na podstawie 67 ust. 1 pkt
6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
§ 6.
1. Strony będą rozliczać się w okresach miesięcznych. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za
wykonane usługi zostanie ustalone jako iloczyn stawki wskazanej w § 4 ust. 1 i ilości kilometrów
przejechanych przy realizacji przedmiotu umowy. Ilość kilometrów ustalana będzie na podstawie
kart drogowych (których kserokopię Wykonawca przedłoży w razem z fakturą oraz potwierdzoną
przez szkoły informacją o liczbą dojeżdżających uczniów).
2. Maksymalna wartość wynagrodzenia za cały okres trwania umowy nie przekroczy kwoty
………….….. zł.
3. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy następować będzie w okresach miesięcznych,
z dołu, w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury VAT
wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 1. Faktura zostanie doręczona Zamawiającemu do
dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dana faktura dotyczy.
4. Zamawiający wypłacał będzie wynagrodzenie należne Wykonawcy przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy nr …………………….…………………………
5. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) będzie uwzględniał na wystawionych fakturach podatek
VAT, w należnej wysokości.
6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 692-22-61-396.
7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze NIP ………………
§ 7.
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:
a) za przerwę w zapewnieniu ciągłości świadczenia usług stanowiących przedmiot umowy,
w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień przerwy,
b) za uchybienie obowiązkom opisany w § 2 ust. 1 pkt 2-8 oraz 10 – 250 zł za każdy przypadek
c) w wypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego, z przyczyn
zawinionych prze wykonawcę, w szczególności nienależytego wykonania niniejszej umowy –
w wysokości 5.000 zł.
2. Zapłata kar umownych opisanych w ust. 1 nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego dalej
odszkodowania uzupełniającego za szkody wynikłe w związku z nienależytym wykonaniem
niniejszej umowy przez Wykonawcę, na zasadach ogólnych.
3. Strony uzgadniają, że w przypadku niewywiązania się z obowiązków określonych w § 2 przez
Wykonawcę, niezależnie od naliczeniem kar umownych, Zamawiający ma prawo zlecić realizację
usługi innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Zapłata kosztów wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 3, nastąpi w terminie 14 dni od
wezwania do ich zapłaty.
5. Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w szczególności
kary umowne, a także koszty wykonania zastępczego opisanego w ust. 3.
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§ 8.
1. Zamawiający może wypowiedzieć niemniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia,
jeżeli Wykonawca nie wykonuje należycie niniejszej umowy, a okoliczność ta może powodować
zagrożenie dla prawidłowego realizowania obowiązku szkolnego przez dowożonych uczniów.
2. Zamawiający ma również prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym
w razie gdyby w odniesieniu do osób, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 ujawniły się okoliczności
uzasadniające podejrzenie popełnienia przez te osoby przestępstwa lub czynu stanowiącego
naruszenie powszechnie uznawanych zasad moralnych, a Wykonawca niezwłocznie po powzięciu
o tym informacji lub na żądanie Zamawiającego nie zaprzestanie posługiwania się tymi osobami
przy wykonywaniu usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy.
3. Jeżeli Zamawiający ma uzasadnione podejrzenia, że kwalifikacje osób, którymi posługuje się
Wykonawca przy wykonaniu niniejszej umowy lub jego pojazdy nie gwarantują odpowiedniej
jakości wykonania usług, to może on żądać od Wykonawca natychmiastowego ustanowienia
zastępcy, a w razie odmowy - rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym lub zlecić zastępcze
wykonanie usługi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Pomimo ustania stosunku nawiązanego na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca na pisemne
żądanie Zmawiającego zobowiązuje się świadczyć usługi będące przedmiotem niniejszej umowy
na warunkach z niej wynikających, do chwili podpisania przez Zamawiającego nowej umowy na
usługę będące przedmiotem niniejszej umowy, nie dłużej jednak niż 1 miesiąc.

1.

2.
3.

4.

§ 9.
Wykonawca ponosi ryzyko związane z zaistnieniem zdarzeń losowych mogących wystąpić w czasie
realizacji usługi objętej niniejszą umową i powodujących szkody po stronie osób przewożonych,
Zamawiającego lub osób trzecich.
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia.
W wypadku, gdyby Wykonawca nie posiadał stosownego ubezpieczenia lub z jakichkolwiek
przyczyn przestało ono być skuteczne, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia świadczenia
Wykonawcy i powierzyć wykonanie usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Koszty dojazdu do miejsca rozpoczęcia świadczenia usługi przewozu i zjazd po zakończeniu przez
Wykonawcę nie obciążają Zamawiającego.

§ 10.
1. Wykonawca może, za pisemną zgodą Zamawiającego, zlecić wykonanie części świadczenia
(przewozu na jednej z ustalonych tras) podwykonawcy. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od
odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników
w takim zakresie, jak za własne działania i zaniechania.
2. O zamiarze zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie
powiadomić Zamawiającego, określając jednocześnie dane podwykonawcy i zakres robót
zleconych podwykonawcy do wykonania, co najmniej na 14 dni przed zawarciem umowy
z podwykonawcą.
3. Jeżeli Zamawiający ma uzasadnione podejrzenia, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego
wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości świadczenia usług lub dotrzymania
terminów, to może zgłosić pisemne zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnego
powiadomienia przez Wykonawcę o zamiarze zawarcia umowy z podwykonawcą zgodnie z ust. 2,
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żądając od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych
zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie, o którym mowa w niniejszym
ustępie, uważa się za akceptację umowy, która ma być zawarta z podwykonawcą.
4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu zaakceptowaną i poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.
5. W przypadku nieprzedłożenia pisemnego powiadomienia o zamiarze zawarcia umowy
o podwykonawstwo lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zaakceptowanej umowy
o podwykonawstwo lub zawarcia umowy z podwykonawcą bez pisemnej zgody Zamawiającego
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 zł.
6. Podwykonawca nie może zlecić robót innemu podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 11.
1. Strony postanawiają, że tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie
najpóźniej w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie przez ustawę
Prawo zamówień publicznych (art. 148 ust. 1) w wysokości 2 % zaoferowanej ceny ofertowej
brutto.

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ...............
………….............
zł
słownie:
w formie......................................................

…................................................……………………,

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z ważnością 30 dni ponad termin
określony w §3 umowy.

4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego.

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.

8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane.

9. W przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy stosownym aneksem, Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie terminów ważności wniesionego w innej
formie niż gotówkowej, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 12.
1. Strony przewidują możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy - w sytuacjach i na warunkach
przewidzianych w SIWZ.
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2. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę
zawierającego:
1) Opis propozycji zmiany,
2) Uzasadnienie zmiany.
3. Zmiana umowy nie może powodować podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy poza
przypadkami przewidzianymi w SIWZ lub w niniejszej umowie.

1.

§ 13.
Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać
będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

2.

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) prowadzenie pojazdu,
2) opieka nad uczniami i dziećmi.

3.

W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1)

żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,

2)

żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,

3)

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

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 zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 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, imion
i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
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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 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę 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 podwykonawcę
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.
5. W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w ust. 4 Wykonawca będzie
każdorazowo płacił zamawiającemu karę w wysokości 5.000,00 PLN.
6. W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązków wskazanych w ust. 4 lub zmiany
sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie, zamawiający ma prawo wypowiedzieć niniejszą
umowę i naliczyć zastrzeżone na ten wypadek kary umowne.
7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wykonania prac opisanych w ust. 2
na podstawie umowy innej niż umowa o pracę, wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty
Zamawiającemu kary umownej w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia, za każdy
stwierdzony przypadek takiego naruszenia.
8. W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest
zastąpienie danej osoby inną osobą pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe
wymagania co do sposobu zatrudnienia określone przez wykonawcę w ofercie.
9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
§ 14.

1

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają

anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny
z przepisami ww. ustawy.
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1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy obowiązującego
prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
2. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd dla siedziby
Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod
rygorem nieważności.
4. Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy
egzemplarze otrzymuje Zamawiający, jeden zaś Wykonawca.
Zamawiający:

Wykonawca:
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Załącznik nr 1 do Umowy nr IR…..2017 z dnia ……. 2017 r.
WYKAZ TRAS
Dowóz i opieka uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych w Gminie ŚcinawaPrzedszkola Publicznego w Ścinawie, Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie, Gimnazjum Publiczne
w Ścinawie oraz Szkoły Podstawowej w Tymowej
1) TRASA NR 1
Redlice NŻ – Redlice – Wielowieś – Ręszów – Ręszów NŻ – Ścinawa (SP nr 3) – Ścinawa
(Gimnazjum)
Dowóz w roku szkolnym 2017/2018:
autokar I: Redlice (7) – Wielowieś (26) – Ręszów (19) - Ścinawa (SP nr 3) – Ścinawa (Gimnazjum)
Orientacyjna długość trasy: ~ 21 km
Prognozowana liczba uczniów: 52
autokar II: Parszowice (38) – Parszowice Kolonia – Sitno (11) – Ścinawa (SP nr 3) – Ścinawa
(Gimnazjum)
Orientacyjna długość trasy: ~ 8 km
Prognozowana liczba uczniów na trasie: 49
Dowóz w roku szkolnym 2018/2019:
autokar I: Redlice (8) – Wielowieś (25) – Ręszów (19) - Ścinawa (SP nr 3) – Ścinawa (Gimnazjum)
Orientacyjna długość trasy: ~ 21 km
Prognozowana liczba uczniów: 52
autokar II: Parszowice (39) – Parszowice Kolonia – Sitno (8) – Ścinawa (SP nr 3) – Ścinawa
(Gimnazjum)
Orientacyjna długość trasy: ~ 8 km
Prognozowana liczba uczniów na trasie: 47
Powrót (dot. trasy 1):
Ścinawa (Gimnazjum) – Ścinawa (SP nr 3) – Ręszów – Ręszów NŻ – Sitno – Parszowice –
Parszowice Kolonia – Wielowieś – Redlice – Redlice NŻ
Orientacyjna długość trasy: ~ 22 km
Planowane są 3 przewozy po południu – łącznie: ~ 66 km
Orientacyjna łączna dzienna liczba kilometrów dla wszystkich tras: ~ 95 km

2) TRASA NR 2
Jurcz – Grzybów – Zaborów – Dłużyce – Dziewin – Dziewin NŻ– Ścinawa, ul. Wrocławska –
Ścinawa (SP nr 3) – Ścinawa (Gimnazjum)
Dowóz w roku szkolnym 2017/2018:
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Jurcz (10) – Grzybów (4) – Zaborów (27) – Dłużyce (12) – Dziewin (14) – Ścinawa,
ul. Wrocławska (0) – Ścinawa (Sp nr 3) – Ścinawa (Gimnazjum)
Orientacyjna długość trasy: ~ 21 km x 2 autokary = 42 km dowóz (rano)
Prognozowana liczba uczniów na trasie: 66
Dowóz w roku szkolnym 2018/2019:
Jurcz (13) – Grzybów (6) – Zaborów (27) – Dłużyce (13) – Dziewin (18) – Ścinawa,
ul. Wrocławska (0) – Ścinawa (Sp nr 3) – Ścinawa (Gimnazjum)
Orientacyjna długość trasy: ~ 21 km x 2 autokary = 42 km dowóz (rano)
Prognozowana liczba uczniów na trasie: 77
Powrót:
Ścinawa (Sp nr 3) – Ścinawa (Gimnazjum) – Ścinawa, ul. Wrocławska – Dziewin – Dziewin NŻ –
Dłużyce – Zaborów – Grzybów – Jurcz
Orientacyjna długość trasy: ~ 21 km
Planowane są 3 przewozy po południu – łącznie: ~ 63 km
Orientacyjna łączna dzienna liczba kilometrów dla wszystkich tras: ~ 105 km

3) TRASA NR 3
Dąbrowa Dolna – Turów – Ścinawa, ul. Leśna - Ścinawa (SP nr 3) – Ścinawa (Gimnazjum)
– Krzyżowa - Ścinawa (SP nr 3) – Ścinawa (Gimnazjum)
Dowóz w roku szkolnym 2017/2018:
Dąbrowa Dolna (7) – Turów (24) – Ścinawa, ul. Leśna (0) - Ścinawa (Sp nr 3) – Ścinawa
(Gimnazjum) - Krzyżowa (20) - Ścinawa (Sp nr 3) – Ścinawa (Gimnazjum)
Orientacyjna długość trasy: ~ 14 km
Prognozowana liczba uczniów na trasie: 51
Dowóz w roku szkolnym 2018/2019:
Dąbrowa Dolna (7) – Turów (26) – Ścinawa, ul. Leśna (0) - Ścinawa (Sp nr 3) – Ścinawa
(Gimnazjum) - Krzyżowa (14) - Ścinawa (Sp nr 3) – Ścinawa (Gimnazjum)
Orientacyjna długość trasy: ~ 14 km
Prognozowana liczba uczniów na trasie: 47
Powrót:
Ścinawa (Sp nr 3) – Ścinawa (Gimnazjum) – Krzyżowa - Ścinawa, ul. Leśna – Turów – Dąbrowa
Dolna
Orientacyjna długość trasy: ~ 10 km
Planowane są 2 przewozy po południu – łącznie: ~ 20 km
Orientacyjna łączna dzienna liczba kilometrów dla wszystkich tras: ~ 34 km
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4) TRASA NR 4
Buszkowice – Przychowa - Lasowice - Ścinawa (SP nr 3) – Ścinawa (Gimnazjum)
Dowóz w roku szkolnym 2017/2018:
Buszkowice (8) – Przychowa (15) – Lasowice (17) - Ścinawa (Sp nr 3) – Ścinawa (Gimnazjum)
Orientacyjna długość trasy: ~ 11 km
Prognozowana liczba uczniów na trasie: 40
Dowóz w roku szkolnym 2018/2019:
Buszkowice (8) – Przychowa (18) – Lasowice (16) - Ścinawa (Sp nr 3) – Ścinawa (Gimnazjum)
Orientacyjna długość trasy: ~ 11 km
Prognozowana liczba uczniów na trasie: 42
Powrót:
Ścinawa (Sp nr 3) – Ścinawa (Gimnazjum) – Lasowice - Przychowa – Buszkowice
Orientacyjna długość trasy: ~ 11 km
Planowane są 2 przewozy po południu – łącznie: ~ 22 km
Orientacyjna łączna dzienna liczba kilometrów dla wszystkich tras: ~ 33 km

5) TRASA NR 5
Dziesław – Dziesław Kościół – Dziesław Kolonia – Dziesław – Dziesław 1 – Chełmek Wołowski
– Chełmek Wołowski wieś – Tymowa 1 NŻ – Tymowa NŻ – Tymowa parking przy szkole –
Toszowice 1 – Toszowice NŻ – Tymowa 2 NŻ – Tymowa szkoła – Tymowa – Tymowa NŻ –
Tymowa 1 NŻ – Dębiec - Ścinawa (SP nr 3) – Ścinawa (Gimnazjum)
Dowóz w roku szkolnym 2017/2018:
Dziesław (19) – Chełmek Wołowski (5) – Tymowa (47) – Dębiec (12) - Ścinawa (Sp nr 3) –
Ścinawa (Gimnazjum)
Orientacyjna długość trasy: ~ 24 km x 2 autobusy = 48 km (dowóz rano)
Prognozowana liczba uczniów na trasie: 83
Dowóz w roku szkolnym 2018/2019:
Dziesław (20) – Chełmek Wołowski (5) – Tymowa (37) – Dębiec (12) - Ścinawa (Sp nr 3) –
Ścinawa (Gimnazjum)
Orientacyjna długość trasy: ~ 24 km x 2 autobusy = 48 km (dowóz rano)
Prognozowana liczba uczniów na trasie: 74
Powrót:
Ścinawa (Sp nr 3) – Ścinawa (Gimnazjum) – Dębiec – Tymowa 1 NŻ – Tymowa NŻ – Tymowa –
Tymowa szkoła – Tymowa 2 NŻ – Toszowice 1 – Toszowice nŻ – Tymowa 2 NŻ – Tymowa
parking na placu przy Szkole w Tymowej - Tymowa – Chełmek Wołowski – Chełmek Wołowski

Nr sprawy: IR.271.5.2017
ZAMAWIAJĄCY: GMINA ŚCINAWA, Rynek 17, 59-330 Ścinawa
wieś – Chełmek Wołowski – Dziesław 1 – Dziesław – Dziesław Kolonia – Dziesław Kościół –
Dziesław
Orientacyjna długość trasy: ~ 24 km
Planowane są 3 przewozy po południu – łącznie: ~ 72 km
Orientacyjna łączna dzienna liczba kilometrów dla wszystkich tras: ~ 120 km
Dowóz i opieka dzieci i uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Ścinawa do placówek
oświatowych w Lubinie i w Szklarach Górnych
6) TRASA NR 6
Dłużyce – Jurcz – Redlice – Redlice kolonia – Parszowice – Sitno – Ręszów - Ścinawa – Turów
– Lubin (Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, ul. Składowa 3, Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy Szklary Górne 51c), Przedszkole Niepubliczne „Biała Żyrafa”,
ul. H. Sienkiewicza 5 w Lubinie
Dowóz:
Dłużyce (1) – Jurcz (1) – Redlice (3) – Parszowice (1) – Sitno (1) – Ręszów (2) – Ścinawa (3) –
Turów (1) – Lubin (Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, ul. Składowa 3) – Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Szklary Górne 51c, Przedszkole Niepubliczne „Biała Żyrafa”,
ul. H. Sienkiewicza w Lubinie
Powrót I:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Szklary Górne 51c - Lubin (Zespół Szkół i Placówek
Oświatowych w Lubinie, ul. Składowa 3) – Turów – Ścinawa – Ręszów - Sitno – Parszowice –
Redlice kolonia – Redlice – Jurcz – Dłużyce
Powrót II:
Przedszkole Niepubliczne „Biała Żyrafa”, ul. H. Sienkiewicza 5, Lubin do miejscowości Redlice
Prognozowana liczba uczniów na trasie: 13
Orientacyjna długość trasy (rano): w poniedziałki ~ 80,80 km, wtorki, środy, czwartki ~ 59 km,
piątki ~ 59 km
Orientacyjna długość trasy (po południu): w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki ~ 71,20 km,
piątki ~ 82 km
Planowane są 3 przewozy: 1 rano i 2 po południu (w tym odwóz dziecka z Przedszkola „Biała
Żyrafa”, ul. H. Sienkiewicza 5, Lubin do miejscowości Redlice)
Orientacyjna łączna dzienna liczba kilometrów dla wszystkich tras: w poniedziałki ~ 152 km,
wtorki, środy, czwartki ~130 km, w piątki ~ 141 km
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7) TRASA NR 7
Ścinawa – Tymowa – Dziesław – Tymowa – Lubin (Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
w Lubinie, ul. Składowa 3)
Dowóz:
Ścinawa (8) – Tymowa (2) – Dziesław (1) – Tymowa (3) – Lubin (Zespół Szkół i Placówek
Oświatowych w Lubinie, ul. Składowa 3)
Prognozowana liczba uczniów na trasie: 14
Powrót:
Lubin (Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie, ul. Składowa 3) – Tymowa – Dziesław
– Tymowa – Ścinawa
Orientacyjna długość trasy: ~ 37 km
Planowane są 2 przewozy: 1 rano i 1 po południu
Orientacyjna łączna dzienna liczba kilometrów dla wszystkich tras: ~ 74 km
Dowóz i opieka dzieci dojeżdżających do Przedszkola Publicznego w Ścinawie
8) TRASA NR 8
Ścinawa – Sitno - Wielowieś – Parszowice – Jurcz – Zaborów – Dłużyce – Dziewin – Ścinawa
(Przedszkole Publiczne w Ścinawie)
Dowóz w roku szkolnym 2017/2018 :
Ścinawa – Sitno (1) - Wielowieś (3) – Parszowice (3) – Jurcz (4) – Zaborów (7) – Dłużyce (0) –
Dziewin (2) – Ścinawa (Przedszkole Publiczne w Ścinawie)
Prognozowana liczba dzieci na trasie: 20
Dowóz w roku szkolnym 2018/2019:
Ścinawa – Sitno (1) - Wielowieś (2) – Parszowice (2) – Jurcz (3) – Zaborów (4) – Dłużyce (0) –
Dziewin (1)– Ścinawa (Przedszkole Publiczne w Ścinawie)
Prognozowana liczba dzieci na trasie: 13
Powrót:
Ścinawa (Przedszkole Publiczne w Ścinawie) – Sitno – Wielowieś – Parszowice – Jurcz –
Zaborów – Dłużyce – Dziewin - Ścinawa
Orientacyjna długość trasy: ~ 38 km
Planowane są 2 przewozy: 1 rano i 1 po południu
Orientacyjna łączna dzienna liczba kilometrów dla wszystkich tras: ~ 76 km

