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Ogłasza przetarg nieograniczony  
o wartości poniżej 60.000 €: 

 
„ dowóz uczniów do szkół „  

 
1. Określenie przedmiotu zamówienia 
     Dowóz uczniów z terenu Gminy Jemielnica do szkół funkcjonujących na terenie    
     Gminy Jemielnica. 
2.  Termin wykonania zamówienia: 
      w roku szkolnym 2006/2007   w dni zajęć szkolnych. 
3.  Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych i     
     wariantowych 

      4. Zamawiający nie żąda wpłacenia wadium. 
      5. Zamawiający nie zamierza: 
           -  zawierać umowy ramowej 
           -  ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, 
           - prowadzić aukcji elektronicznej. 
      6.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie. 
           Cena brutto jednego biletu miesięcznego na poszczególnych trasach.  – 100% 
      7.  Termin związania ofertą   30 dni. 
           Warunkiem udziału w przetargu jest spełnienie wymogów określonych w specyfikacji    
            istotnych warunków zamówienia , która dostępna jest na stronie internetowej 
 

www.jemielnica.pl 
 

            oraz bezpłatnie w siedzibie zamawiającego  
                                           Urząd Gminy  
                              47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67 
       8. Miejsce i termin składania ofert 
           Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy 47-133 Jemielnica    
           ul.    Strzelecka 67 , pokój nr  1 , budynek nr 1  do dnia  08 sierpnia 2006r do    
           godziny 1000. 
 

 

 

 

 



 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  

 
1. Nazwa i adres zamawiającego: 

 
   Gmina Jemielnica 
   47-133 Jemielnica 
   ul. Strzelecka 67 
   Tel. 0-77 4632367 , 4632322 
   Fax  0-77 4632388 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia  
    

 Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 €  
 

3.   Opis przedmiotu zamówienia 
Dowóz uczniów z terenu Gminy Jemielnica do szkół funkcjonujących na terenie                       
Gminy Jemielnica. Łączna liczba uczniów dowożonych – 355. 

� z Łazisk – 36, Barutu – 42, Wierchlesia – 25, Małej Piotrówki – 10 do Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Piotrówce. 
Godzina rozpoczęcia zajęć 745 
Godziny odwozu 1230 , 1320 , 1420. 

� z Centawy – 35, Gąsiorowic – 53, Wierchlesia – 1, Barutu – 1 , Gajdowego 16 do 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Jemielnicy. 

� z Piotrówki – 35, Wierchlesia – 8, Barutu – 18, Łazisk 25, Centawy 25, Gąsiorowic 24 
– do Publicznego Gimnazjum w Jemielnicy. 
Godzina rozpoczęcia zajęć w PSP i Gimnazjum w Jemielnicy 800 
Godziny odwozów 1150, 1235, 1335, 1430. 

Przez większość dni tygodnia odwozy uczniów z gimnazjum i podstawówki są łączone. 
Trasy przejazdu autobusów:  
Łaziska ÷ PSP Piotrówka; Barut ÷ PSP Piotrówka; Wierchlesie i Mała Piotrówka ÷ PSP 
Piotrówka; Centawa ÷ PSP i Gimnazjum Jemielnica; Gąsiorowice ÷ PSP i Gimnazjum 
Jemielnica; Gajdowe ÷ PSP Jemielnica; Barut ÷ Gimnazjum Jemielnica; Łaziska ÷ 
Gimnazjum Jemielnica; Wierchlesie ÷ Gimnazjum Jemielnica; Piotrówka ÷ Gimnazjum 
Jemielnica. 

 
4.Termin wykonania zamówienia 

 
W roku szkolnym 2006/2007 w dni zajęć szkolnych. 
Umowę zawiera Gmina Jemielnica reprezentowana przez Wójta Gminy  

 
5.Opis warunków udziału w przetargu. 

  
Warunkiem udziału w przetargu jest spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 i 24 
ust. 1 i 2 ustawy. 
Powyższe oświadczenia winne być udzielone w formie pisemnej i dołączone do oferty. 
Dowóz do szkoły i odwóz powinien być realizowany co najmniej 4 autobusami posiadającymi co 
najmniej 53 miejsca siedzące. 

 
6.Sposób porozumiewania się zamawiającego z oferentami. 

 
Oświadczenia i wnioski ,zawiadomienia i inne informacje zamawiający i oferenci przekazują 
w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza sposób porozumienia się za pomocą faxu. 



 
Informacje przekazane za pomocą faxu uważa się za złożone , jeżeli ich treść dotarła do 
adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji na nie mniej 
niż 6 dni przed terminem składania ofert.  
Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnie wyjaśnień a treść zapytania i wyjaśnienia przesłane 
zostaną wszystkim wykonawcom , którym doręczono specyfikację i jednocześnie umieszcza 
powyższe treści na stronie  internetowej – bez ujawniania źródeł zapytania. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie , przed 
upływem terminu składania ofert , zmodyfikować treść specyfikacji . Tak zmodyfikowaną 
treść przekazuje się wszystkim , którzy otrzymali specyfikację oraz umieszcza na stronie 
internetowej.    
Zamawiający przedłuża termin składania ofert , z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 
wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji specyfikacji. 
O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający zawiadamia wszystkich wykonawców , 
którym doręczono specyfikację oraz umieszcza na stronie internetowej. 
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest pracownik Urzędu Gminy Bernarda 
Wacławczyk tel. 0-77 4632367. 
 
7. Wymagania dotyczące wadium. 
 
Zamawiający nie żąda wpłacenia wadium. 
 
9. Związanie ofertą. 
 
Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni , licząc od ostatniego terminu podanego 
przez zamawiającego na składanie ofert. 
 
10.Opis sposobu przygotowania ofert. 
 
Oferty winne być sporządzone w języku polskim , na maszynie lub edytorze tekstu oraz musi być 
podpisana przez uprawnionego przedstawiciela oferenta. 
Wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik do specyfikacji , winien zawierać : 
- nazwę oferenta, 
- cenę brutto biletów miesięcznych na poszczególnych trasach. 
Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenia z a rt. 22 ust 1 i 24 ust. 1 i 2 . 
Cenę należy podawać w PLN cyfrowo i słownie. 
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie . Koperta winna być opatrzona pieczątką oferenta i 
zaadresowana do zamawiającego oraz oznakowana „ Dowóz uczniów do szkół”. 
Każdy oferent może występować tylko w jednej ofercie.  
Koszty sporządzenia oferty ponosi oferent. 
 
11. Miejsce i termin składania ofert. 
 
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 08 sierpnia 2006r do 
godziny 1000 
Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na 
wniesienie sprzeciwu. 
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert , zmienić lub wycofać ofertę. 
 
12. Otwarcie ofert. 
 
Otwarcie ofert nastąpi 08 sierpnia 2006r o godzinie 1030 w siedzibie zamawiającego – Urząd 
Gminy w Jemielnicy ul. Strzelecka 67 w budynku nr 2 sala posiedzeń. 



Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele oferentów. 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie: 
- podana przez zamawiającego kwota , którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
- policzona liczba ofert, nadane numery i sprawdzona nienaruszalność kopert. 
Po otwarciu każdej oferty podana zostanie do wiadomości obecnych nazwa i adres oferenta , cena 
biletu miesięcznego na poszczególnych trasach. 
Informacje powyższe zostaną również przekazane wykonawcom , którzy nie byli obecni na 
otwarciu, na ich wniosek.  
Z otwarcia ofert sporządzony zostanie protokół.     
13. Kryteria wyboru oferty  
Przy wyborze oferty zamawiający kierować się będzie ceną brutto biletu miesięcznego na 
poszczególnych trasach – 100%. Oferty oceniane będą wg ilości zdobytych punktów wg wzoru: 
                      Najniższa  oferowana cena brutto biletu m-cznego na danej trasie  
                     -----------------------------------------------------------------              x 100 
                      cena brutto biletu m-cznego na danej trasie oferty badanej 
14.Badanie i ocena ofert. 
a/ Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert 
b/ Wszelkie żądania i wyjaśnienia powinny być udzielane na piśmie . 
c/ Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w treści oferty , za wyjątkiem 
poprawy oczywistych błędów rachunkowych . 
d/ Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli : 
• jest niezgodna z ustawą , 
• jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , 
• jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji , 
• zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia , a wykonawca mimo 

wezwania do złożenia wyjaśnień , wyjaśnień takich nie złożył , lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień potwierdza rażąco niską cenę ,  

• została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia , 

• zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny , których nie można poprawić / art. 88 ustawy 
/ lub błędy w obliczeniu ceny , 

• wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 
omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny . 

• jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów . 
e/   W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie , zamawiający wzywa wykonawców , którzy 
złożyli te oferty , do złożenia w terminie 7 dni ofert dodatkowych . 
f/ Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 
w złożonych ofertach . 
g/ Niezwłocznie po wyborze oferty zamawiający zawiadamia  wykonawców , którzy złożyli    
        oferty : 
        - o wyborze najkorzystniejszej oferty , podając nazwę adres i uzasadnienie wybor, 
       - wykonawcach , których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
         - wykonawcach , którzy zostali wykluczeni podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
h/ Informację  o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza się również na stronie internetowej. 
 
15. Zawarcie umowy. 
 
Zamawiający zawiera umowę w terminie    nie krótszym niż 7 dni od przekazania zawiadomienia 
o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.      
Jeżeli wykonawca , którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy , zamawiający 
wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 
oceny, chyba , że złożono tylko 1 ofertę , wtedy postępowanie unieważnia się 
 
 



 
1. Postanowienia , które będą zawarte w umowie. 
 
Postanowienia zawarte są w załączonym projekcie umowy. 
 
2. Środki Ochrony prawnej przysługuj ące oferentom. 
 
Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
określonych w ustawie zasad udzielania zamówień , przysługują środki odwoławcze przewidziane 
w ustawie – Prawo zamówień publicznych. 
 
Integralną częścią specyfikacji jest: 
- wzór oferty 
- projekt umowy  
- oświadczenie w trybie art.,. 22 ust. 1 
- oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 i 2 .   
 
 
                                                                                                                                                                               

 

                                                                        Zatwierdzam 

 
 
 
 

 
Jemielnica, 2006-06-08                                                       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     
 
 
 



 
 
 
 

Oświadczenie 
w trybie art. 22 ust. 1 

ustawy – Prawo zamówień publicznych  
 
 
 

Nazwa oferenta .......................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
adres....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczam , że : 
 
1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień , 
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem  technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , 
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia , 
4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia . 
 
 
 
 
                                                                                        ............................................. 
                                                                                        data i podpis upoważnionego  
                                                                                        przedstawiciela oferenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Oświadczenie  

w trybie art. 24 ust. 1 i 2  
ustawy – Prawo zamówień publicznych 

 
 

Nazwa oferenta .......................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
adres............................................................................................................................................                       
 
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się : 
 
1. wykonawców , którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili 

szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie , a szkoda ta nie została 
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania , chyba , że niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności , za które wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności ; 

2. wykonawców , w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 
wykonawców wyjątkiem wykonawców , którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 

3. wykonawców , którzy zalegają z uiszczeniem podatków , opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne , z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie , odroczenie , rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu ; 

4. osoby fizyczne , które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, , przestępstwo przekupstwa , przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych , a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5. spółki jawne , których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa , przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych , a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6. spółki partnerskie , których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa , 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych , a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne , których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia ,  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa , przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8. osoby prawne , których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , 



przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przekupstwa , przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9. podmioty zbiorowe , wobec których sąd  orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia , na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary ; 

10. wykonawców , którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w 
art. 22 ust. 1 – 3 , 

11. wykonawców , którzy wykonywali bezpośrednio  czynności związane z przygotowaniem 
prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności , chyba, że udział tych wykonawców w 
postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców , 
którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

12. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania ; 
13. nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy a 
wykonawca mimo wezwania do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie tego nie uczynił;  

14. nie wnieśli wadium , w tym również na przedłużony okres związania  ofertą  lub nie zgodzili 
się na  przedłużenie okresu związania ofertą. 

 
 
 
 
 
                                                                                              .............................................. 
                                                                                     
                                                                                              data i podpis upoważnionego 
                                                                                              przedstawiciela oferenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Oferta 
 
 
 

Nazwa i siedziba oferenta ......................................................................................................... 

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

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

Nazwa i siedziba zamawiającego .............................................................................................. 

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

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

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na  

 
.................................................................................................................................................................................... 
 
1. Oferujemy wykonanie  ................................................................................................objętej 

zamówieniem zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia za cenę brutto biletów miesięcznych na poszczególnych trasach jak w załączniku 

do oferty   

2. Zamówienie wykonamy ....................................................................................................... 

3. Oświadczamy , że zapoznaliśmy się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń , oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.  

4. Oświadczamy , że uważamy się związanych niniejszą  ofertą przez czas wskazany w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia . 

5. Usługę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać sami / zamierzamy zlecić 
podwykonawcom . 

6. Oświadczamy , że zawarty w specyfikacji projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 
wymienionych warunkach , w miejscu i czasie wskazanym przez zamawiającego . 

 
 

                                                                                     

 

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

                                                                                       upoważniony przedstawiciel 

                                                                                                        oferenta     

Załączniki do niniejszej oferty : 

 

1. oświadczenie z art. 22 ust. 1 

2. oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2  



 
 

Umowa przewozu osób nr 
 

Zawarta w dniu   ………………………… w Jemielnicy pomiędzy : 
 
Gminą Jemielnica z siedzibą 47-133 Jemielnica , ul. Strzelecka 67 reprezentowaną przez 
Wójta Gminy Joachima Jelito 
zwanym dalej „zamawiającym „ 
a ……………………………………………………………………………………………. 
reprezentowaną przez : 
……………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „przewoźnikiem „  
 
w wyniku przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 60.000 euro  
o następującej treści : 

§  1 
 
Przewoźnik   zobowiązuje   się   do  wykonywania  w  okresie  od  01  września  2006r  do  
………  czerwca 2007r , w dni zajęć szkolnych , przewozu uczniów z terenu gminy 
Jemielnica do szkół funkcjonujących na terenie gminy Jemielnica trasami i w czasie 
określonym w załączniki nr 1 do umowy . 

§  2 
 

1. Przewoźnik zobowiązuje się dokonywać przewozu uczniów autobusami oznakowanymi 
zgodnie z obowiązującymi przepisami  . 

2. Przewoźnik zobowiązuje się do wyznaczania jako kierowców autobusów tylko osób 
posiadających określone odrębnymi przepisami uprawnienia do przewozu dzieci i 
kierowania autobusem danego typu . 

§  3 
 
1. Przewoźnik zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić zamawiającego oraz w razie 

potrzeby Policję i Pogotowie Ratunkowe o każdej awarii lub wypadku autobusu na trasie 
w czasie przewożenia uczniów . 

2. W przypadku awarii lub wypadku autobusu na trasie przewoźnik zobowiązany jest 
podstawić niezwłocznie i przewieźć uczniów na własny koszt innym autobusem lub w 
inny sposób , zapewniając bezpieczeństwo i wygodę uczniów . 

3. Przewoźnik zobowiązuje się w przypadkach , o których mowa w pkt. 1 , przewieźć 
uczniów do poszczególnych przystanków w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od 
określonej w załączniku nr 1 porze przybycia autobusu na dany przystanek . 

 
§  4 

 
1. W przypadku spadku temperatury na dworze poniżej 5 0 C przewoźnik zobowiązuje się 

ogrzewać autobus w czasie przewożenia uczniów . 
2. Przewoźnik zobowiązuje się do każdorazowego skontrolowania przez kierowcę autobusu 

prawidłowości zamknięcia wszystkich wejść do autobusu . 
3. Opiekę nad uczniami w autobusie , w  czasie przewozu ,  sprawuje opiekun  wyznaczony   

przez Urząd Gminy w Jemielnicy. 
4. Przejazdy opiekuna  sprawującego  opiekę nad uczniami w czasie przewozu są bezpłatne . 
 

 



 
§  5 

 
Zamawiający może w każdym czasie dokonać kontroli prawidłowości wykonywania przez 
przewoźnika przewozów na poszczególnych trasach .  
 

§  6 
 

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przewoźnikowi wynagrodzenie w wysokości 
wyliczonej na podstawie ilości wydanych biletów miesięcznych według cennika biletów na 
poszczególnych trasach , stanowiący załącznik  do umowy , na konto przewoźnika , w 
terminie 14 dni od otrzymania faktury VAT .  

§  7 
 

Umowa zawarta zostaje na czas od 01 września 2006r do ….. czerwca 2007r . 
 

§  8 
 

Każda ze stron może niniejszą umowę wypowiedzieć za 3 miesięcznym okresem 
wypowiedzenia . 

§  9 
 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności . 
 

§  10 
 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego 
i prawa przewozowego . 

§  11 
 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności , powodującej , że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy , 
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach . 

§  12 
 

Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty , na podstawie 
której dokonano wyboru przewoźnika , chyba , że konieczność wprowadzenia takich zmian , 
wynika z okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy , lub 
zmiany te są korzystne dla zamawiającego . 
 

§  13 
 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron . 
 
 
 
..........................................................                         ......................................................... 
            / przewoźnik /                                                             / zamawiający / 
 

 
 
 



                           
 
 
 

 
Ceny biletów miesięcznych szkolnych 

 
 
 

Lp Trasa Cena biletu 
miesięcznego 

1 Łaziska – PSP Piotrówka  

2 Barut – PSP Piotrówka  

3 Wierchlesie – PSP Piotrówka  

4 Mała Piotrówka – PSP Piotrówka  

5 Centawa – PSP  i Gimnazjum Jemielnica  

6 Gąsiorowice – PSP i Gimnazjum  Jemielnica  

7 Gajdowe – PSP Jemielnica  

8 Barut – Gimnazjum Jemielnica  

9 Łaziska – Gimnazjum Jemielnica  

10 Wierchlesie – Gimnazjum Jemielnica  

11 Piotrówka – Gimnazjum Jemielnica   

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


