Załącznik nr 6 do SIWZ
Znak sprawy: IGP.I.271.4.2019
PROJEKT
UMOWA NR Or.032. ............. .2019
zawarta w dniu ...........................2019 r. w Kunowie, pomiędzy:
Gminą Kunów, mającą siedzibę przy ul. Warszawskiej 45B, 27 - 415 Kunów, NIP: 661-21-59-982,
REGON 291009805, w imieniu i na rzecz której działa:
Burmistrz Miasta i Gminy Kunów - Lech Łodej,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Beata Tracz
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego i wyboru najkorzystniejszej oferty, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług w zakresie przewozu
regularnego specjalnego dzieci i młodzieży do szkół i z powrotem wg rozkładu jazdy ustalonego przez
Zamawiającego, który wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) z dnia
………… i ofertą Wykonawcy z dnia ……………., stanowią integralną część niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
dowozu dzieci z terenu gminy Kunów do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy
„Szarego” w Kunowie, Publicznego Przedszkola w Kunowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Janiku, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie, trzema środkami transportu, o łącznej
liczbie miejsc min. 55, min. 60, min. 40 zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy - wykazem tras, który
zawiera trasy przewozów wraz z harmonogramem czasowym dowozów i odwozów. Zakres rzeczowy
i sposób wykonywania przedmiotu umowy określony został w SIWZ z dnia ………..
3. Zamawiający dopuszcza zmiany wykazu tras i harmonogramu czasowego dowozów i odwozów
w razie:
- Wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia nieprzewidzianych działań o charakterze siły wyższej,
niezależne od stron umowy, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. Za siłę
wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec;
- Wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia nieprzewidzianych okoliczności powodujących, że
wykonanie zamówienia będzie niemożliwe do wykonania zgodnie z ustalonymi trasami
i godzinami bez wprowadzania zmian w harmonogramie czasowym (przesunięcia terminu
prowadzenia zajęć szkolnych - zmiana godzin dowozu i odwozu, wprowadzenie zmiany organizacji
ruchu na trasie przejazdu);
- Zmiany w poszczególnych miesiącach w ilości przewożonych dzieci, a także miejsca uczęszczania
do poszczególnych szkół skutkujące zmianami w harmonogramie dowozu.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia polegających na:
a) zmianie ilości dzieci przewożonych na poszczególnych trasach,
b) zmianie ilości kilometrów do przejechania, wynikającej z faktycznych potrzeb
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Zamawiającego.
5. Strony ustalają, że aktualizacja danych Wykonawcy poprzez zmianę siedziby, zmianę nazwy,
zmianę formy prawnej, nie stanowi zmiany umowy.
§2
Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się od 2 września 2019 r. do
26 czerwca 2020 r., we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego albo do
dnia wyczerpania kwoty, o której mowa w § 5 ust. 7 umowy.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień koniecznych do
wykonania usług w terminie do dnia 23.08.2019 r. i współpracy z Zamawiającym w zakresie
wykonywania przewozów.
2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu wszelkich informacji i przedkładania
wszelkich dokumentów dotyczących warunków realizacji usług oraz umożliwienia Zamawiającemu
w każdym czasie przeprowadzenia kontroli w tym zakresie.
3. Jeżeli warunki pogodowe lub zdarzenia losowe (np.: znaczne opady śniegu, roztopy, gołoledź,
przeszkody na drogach, przebudowa drogi, wypadki drogowe itp.) nie pozwalają na przewóz uczniów
ustaloną trasą, Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę przewozów, wybierając inną
przejezdną, optymalną trasę, bez roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie od Zamawiającego.
O zaistniałej konieczności zmiany trasy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego
tego samego dnia, najpóźniej w dniu następnym.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w § 1 zgodnie z warunkami
i wymaganiami zawartymi w SIWZ z dnia ……… i niniejszej umowie.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada licencję na wykonywanie działalności przewozu osób Nr
…………………………. wydaną przez …………………..…………...………………. i ważną do dnia ……………..………….. .
3. Wykonawca zapewni najwyższy poziom usług, sprawność techniczną pojazdów, a także
odpowiednie kwalifikacje zawodowe kierowców w środkach transportu.
4. Wykonawca oświadcza, że usługi będą wykonywane wyłącznie do przewozu dzieci i młodzieży.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada sprawne środki transportu, przystosowane do przewozu osób
i posiadające ubezpieczenie w zakresie OC, NNW.
6. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku wystąpienia podczas wykonywania usługi awarii
uniemożliwiającej dalszą jazdę wyznaczonego środka transportu do niezwłocznego, nie później niż
w ciągu 1 godziny podstawienia środka transportu spełniającego właściwe wymagania techniczne
w ruchu drogowym.
7. Wykonawca jest zobowiązany w razie awarii pojazdu lub planowego przeglądu albo remontu
pojazdu do zapewnienia dowozu dzieci innym pojazdem spełniającym wymagania dotyczące
przewozu dzieci i młodzieży.
8. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody poniesione przez kogokolwiek
w związku z realizacją usług.
9. Pracownicy Wykonawcy skierowani do wykonania prac zobowiązani są do posiadania ważnego
zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do wykonywania pracy oraz przeszkolenie
w zakresie przepisów BHP i ppoż.
§5
1. Strony ustalają kwotę za wykonywanie usługi, o której mowa w § 1 ust. 1, w wysokości:
…………………………………………………………… złotych netto
Podatek VAT w wysokości: ………………………………………..….. złotych
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Cena brutto za wykonanie usługi: ………………………………………… złotych.
słownie złotych: ………………………………………………………………………………...
Cena netto za 1 kilometr wynosi: : ……………… zł.
2. Zapłata następować będzie po wykonaniu usługi, na podstawie faktury wystawionej prawidłowo
przez Wykonawcę za dany miesiąc oraz Zestawienia przejechanych kilometrów (załącznik nr 2 do
umowy) potwierdzonego przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę, w terminie ……. dni
(zgodnie z formularzem ofertowym) od dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego, w formie
przelewu na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.
3. Po zrealizowaniu zlecenia Wykonawca wystawia fakturę wskazując Zamawiającego:
Gmina Kunów ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów, NIP: 661-21-59-982 jako płatnika
wynagrodzenia za zrealizowaną usługę.
4. Strony ustalają, że Wykonawca za wykonane usługi będzie wystawiał faktury za każdy miesiąc
oddzielnie w terminie do dnia 5-go następnego miesiąca.
5. Rozliczenia za wykonywane usługi będą dokonywane wg zasad określonych w rozdziale II pkt 2.21
SIWZ z dnia ……….. (opis przedmiotu zamówienia).
6. Zamawiający dopuszcza zmiany wysokości kwoty brutto wynagrodzenia w przypadku urzędowej
zmiany stawki podatku VAT.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przejechanych kilometrów w trakcie realizacji
umowy oraz do zmiany rozkładu jazdy w uzasadnionych potrzebami Zamawiającego przypadkach,
jednak maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty …………….
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie pracownikami zatrudnionymi na podstawie
umowy o pracę w zakresie czynności opisanych przez Zamawiającego w ust. 3 niniejszego paragrafu.
2. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, wymagane jest spełnianie przez
nich wymogu z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 730 i 53).
3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) kierowanie pojazdami przeznaczonymi do realizacji zamówienia,
b) utrzymanie porządku i czystości w pojazdach stosowanych do realizacji zamówienia.
4. Dla udokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę Wykonawca w terminie
jednego tygodnia od podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy
realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni
wykonywać. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Pracowników zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
5. W przypadku konieczności zastąpienia w okresie trwania umowy osób wykonujących czynności,
o których mowa w ust. 3 innymi pracownikami, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania
Zamawiającemu informacji o zmianie pracowników. Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje w terminie
do 10 dni od dokonania zmiany.
6. 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 powyżej czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli przez przedstawicieli Zamawiającego lub upoważnione osoby
trzecie na miejscu wykonywania świadczenia.
7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym
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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 powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) 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;
a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy w/w 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 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 oraz z 2019 r. poz. 730, (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL
pracowników, dat urodzenia, itp., 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) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”.
8. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez
Zamawiającego oświadczeń i/lub dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności.
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.
§7
Strony zastrzegają prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie
umowy:
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w przypadku nieterminowego lub niezgodnego z umową wykonania usług przewozu w wysokości
200 zł za każdą nieterminowość każdego pojazdu lub każdą niezgodność wykonania z umową,
b) za niewykonanie z winy Wykonawcy kursu autobusu 5.000 zł,
c) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 20.000 zł,
d) za niewywiązywanie się z obowiązku dotyczącego przedstawienia wykazu osób zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy w wysokości 100 zł. za
każdy dzień opóźnienia,
e) za powierzenie, bez uzgodnienia z Zamawiającym, wykonania czynności innym osobom niż
wymienione w wykazie, o którym mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy w wysokości 500 zł. dziennie za
każdy dzień pracy takiego pracownika,
f) za niedopełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 6 ust. 3 niniejszej umowy, Wykonawca
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zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 zł brutto oraz w przypadku nie
przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w § 6 ust. 7.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§8
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:
a) utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do realizacji obowiązków wynikających
z niniejszej umowy (np. utrata licencji);
b) poniesienie przez Zamawiającego szkody w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy;
c) niewłaściwego realizowania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy;
d) wystąpienia zdarzeń losowych typu: choroba, wypadek, kalectwo, uniemożliwiających Wykonawcy
będącym osobą fizyczną prawidłowe wykonanie niniejszej umowy;
e) wniosku o upadłość.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
3. Poza przypadkami opisanymi powyżej Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez
wypowiedzenia w sytuacji powtarzających się i rażących zaniedbań Wykonawcy przy realizacji
podstawowych obowiązków wynikających z umowy, w szczególności w przypadku dwukrotnego nie
wywiązania się z obowiązku wskazanego w § 6 ust. 7 umowy lub zmiany sposobu zatrudnienia osób
wskazanych przez Wykonawcę (podwykonawcę).
§9
Strony ustalają, że osobą odpowiedzialną za realizację umowy będzie:
1. z ramienia Zamawiającego - Pani Aleksandra Bernaciak tel. (41) 261-31-74 wew. 56
2. z ramienia Wykonawcy - ………………….………………………………………
§ 10
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiana może nastąpić w zakresie przesłanek przewidzianych
w SIWZ i/lub niniejszej umowie.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
§ 12
Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 3 dla Zamawiającego.
§ 14
Załącznikami do niniejszej umowy są:
1. Wykaz tras oraz harmonogram czasowy dowozów i odwozów.
2. Zestawienie ilości przejechanych kilometrów.
3. SIWZ wraz z załącznikami z dnia ………….
4. Oferta Wykonawcy z dnia …………...
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...........................................
Zamawiający

...........................................
Wykonawca
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Zał. nr 1 do umowy
Nr Or.032. .…………… .2019 z dnia ……………….2019 r.

ROZKŁAD JAZDY DLA UCZNIÓW
LINIA NR 1 – 107 KM
I. PRZYWOZY NA TRASIE KUNÓW - MIŁKOWSKA KARCZMA - WYMYSŁÓW JANIK - KUNÓW
MIEJSCOWOŚCI ( PRZYSTANEK)

Lp.

GODZINA PRZYJAZDU

1.

PSP KUNÓW ( WSIADA OPIEKUNKA)

6.30

2.

JANIK, UL. SOSNOWA

6.40

3.

JANIK, UL. POLNA

6.43

4.

MIŁKOWSKA KARCZMA (KONIEC WSI)

7.05

5.

PSP MIŁKOWSKA KARCZMA

7.07

6.

MIŁKOWSKA KARCZMA – PRZYSTANEK I

7.10

7.

MIŁKOWSKA KARCZMA – PRZYSTANEK II

7.11

8.

WYMYSŁÓW, UL. SŁONECZNA – PRZYSTANEK I

7.12

9.

WYMYSŁÓW, UL. SŁONECZNA – PRZYSTANEK II

7.14

10.

PSP W WYMYSŁOWIE

7.15

11.

WYMYSŁÓW ( PRZYSTANEK)

7.17

12.

JANIK I

7.19

13.

JANIK II

7.20

14.

JANIK III

7.21

15.

JANIK IV ( OBOK SKLEPU)

7.22

16.

PSP W JANIKU

7.23

II. ODWOZY NA TRASIE KUNÓW - JANIK – WYMYSŁÓW - MIŁKOWSKA
KARCZMA - KUNÓW
Lp.

MIEJSCOWOŚCI ( PRZYSTANEK)

GODZINA PRZYJAZDU

1.

PSP W JANIKU

14.50

2.

JANIK IV ( OBOK SKLEPU)

14.51

3.

JANIK III

14.52

4.

JANIK II

14.53

5.

JANIK I

14.54

6.

WYMYSŁÓW ( PRZYSTANEK)

14.55

7.

PSP W WYMYSŁOWIE

14.57
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8.

WYMYSŁÓW, UL. SŁONECZNA – PRZYSTANEK II

14.58

9.

WYMYSŁÓW, UL. SŁONECZNA – PRZYSTANEK I

15.00

10.

MIŁKOWSKA KARCZMA II

15.02

11.

MIŁKOWSKA KARCZMA I

15.04

12.

PSP MIŁKOWSKA KARCZMA

15.06

13.

MIŁKOWSKA KARCZMA (KONIEC WSI)

15.07

14.

JANIK, UL. POLNA

15.17

15.

JANIK, UL. SOSNOWA

15.19

16.

PSP KUNÓW ( WYSIADA OPIEKUNKA)

15.25

I. PRZYWOZY NA TRASIE KUNÓW – BUKOWIE – BIECHÓW – CHOCIMÓW –
MAŁE JODŁO – KUNÓW
Lp.

MIEJSCOWOŚCI ( PRZYSTANEK)

GODZINA PRZYJAZDU

1.

BUKOWIE ( PĘTLA AUTOBUSOWA)

7.39

2.

BUKOWIE ( KRZYŻÓWKA BIECHÓW)

7.40

3.

BIECHÓW

7.45

4.

BUKOWIE (ŚRODKOWE)

7.47

5.

BUKOWIE ( PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE)

7.50

6.

BUKOWIE ( OD STRONY CHOCIMOWA)

7.51

7.

CHOCIMÓW ( SKLEP)

7.55

8.

MAŁE JODŁO ( KRZYŻÓWKA)

8.00

9.

CHOCIMÓW I

8.05

10.

PSP KUNÓW ( budynek ul. Szkolna)

8.15

II. ODWOZY NA TRASIE KUNÓW – MAŁE JODŁO – CHOCIMÓW – BUKOWIE –
BIECHÓW - KUNÓW
Lp.

MIEJSCOWOŚCI ( PRZYSTANEK)

GODZINA PRZYJAZDU

1.

PSP KUNÓW

13.41

2.

CHOCIMÓW I

13.49

3.

MAŁE JODŁO ( KRZYŻÓWKA)

13.53

4.

CHOCIMÓW ( SKLEP)

13.55

5.

BUKOWIE ( OD STRONY CHOCIMOWA)

13.58

6.

BUKOWIE ( PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE)

14.00

7.

BUKOWIE (ŚRODKOWE)

14.01

8.

BIECHÓW

14.03
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9.

BUKOWIE ( KRZYŻÓWKA BIECHÓW)

14.05

10.

BUKOWIE ( PĘTLA AUTOBUSOWA)

14.06

LINIA NR 2 – 70 KM
II. PRZYWOZY NA TRASIE KUNÓW – DOŁY BISKUPIE – NIETULISKO DUŻE –
NIETULISKO MAŁE – KUNÓW – BOKSYCKA – WYMYSŁÓW - KUNÓW
Lp.

MIEJSCOWOŚCI ( PRZYSTANEK)

GODZINA PRZYJAZDU

1.

PSP KUNÓW (budynek ul. Fabryczna - PĘTLA)

6.55

2.

DOŁY BISKUPIE ( PĘTLA AUTOBUSOWA)

7.10

3.

DOŁY BISKUPIE ( OBOK NR 82)

7.12

4.

DOŁY BISKUPIE (OBOK ZAPORY)

7.13

5.

DOŁY BISKUPIE ( OBOK NR 2)

7.15

6.

NIETULISKO DUŻE ( OBOK NR 187)

7.17

7.

NIETULISKO DUŻE ( STRAŻ)

7.18

8.

NIETULISKO DUŻE ( OBOK KAPLICZKI)

7.20

9.

NIETULISKO DUŻE ( ZA FOTORADAREM)

7.21

10.

NIETULISKO MAŁE ( OBOK NR 1)

7.23

11.

PSP KUNÓW (budynek ul. Fabryczna -PĘTLA)

7.25

12.

PSP KUNÓW ( budynek ul. Szkolna)

7.30

13.

BOKSYCKA ( OBOK NR 68)

7.35

14.

BOKSYCKA ( OBOK NR 151)

7.37

15.

PSP WYMYSŁÓW

7.45

16.

JANIK, UL. POLNA

7.48

17.

JANIK, UL. SOSNOWA

7.52

18.

PSP KUNÓW ( budynek ul. Szkolna)

7.58

II. ODWOZY NA TRASIE KUNÓW – DOŁY BISKUPIE – NIETULISKO DUŻE –
NIETULISKO MAŁE – KUNÓW – BOKSYCKA – WYMYSŁÓW - KUNÓW
Lp.

MIEJSCOWOŚCI ( PRZYSTANEK)

GODZINA PRZYJAZDU

1.

PSP KUNÓW ( budynek ul. Szkolna)

13.40

2.

JANIK, UL. SOSNOWA

13.46

3.

JANIK, UL. POLNA

13.50

4.

PSP WYMYSŁÓW

13.53

5.

BOKSYCKA ( OBOK NR 151)

13.56

6.

BOKSYCKA ( OBOK NR 68)

14.00

7.

PSP KUNÓW (budynek ul. Fabryczna -PĘTLA)

14.10
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8.

PSP KUNÓW ( budynek ul. Szkolna)

14.14

9.

NIETULISKO MAŁE (OBOK NR 1)

14.18

10.

NIETULISKO MAŁE ( PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE)

14.20

11.

NIETULISKO DUŻE ( ZA FOTORADAREM)

14.21

12.

NIETULISKO DUŻE ( SKRZYŻOWANIE)

14.23

13.

NIETULISKO DUŻE ( STRAŻ)

14.24

14.

NIETULISKO DUŻE ( OBOK NR 189)

14.26

15.

DOŁY BISKUPIE (OBOK ZAPORY)

14.29

16.

DOŁY BISKUPIE ( OBOK NR 72 A)

14.31

17.

DOŁY BISKUPIE ( PĘTLA AUTOBUSOWA)

14.32

18.

PSP KUNÓW (budynek ul. Fabryczna -PĘTLA)

14.45

LINIA NR 3 – 57 KM
III. PRZYWOZY NA TRASIE KUNÓW – KOLONIA PIASKI – KOLONIA
INWALIDZKA - KUNÓW
Lp.

MIEJSCOWOŚCI ( PRZYSTANEK)

GODZINA
PRZYJAZDU

1.

PSP KUNÓW (WSIADA OPIEKUNKA)

7.10

2.

KOLONIA PIASKI ( OBOK NR 53)

7.15

3.

KOLONIA PIASKI ( OBOK NR 63)

7.17

4.

KOLONIA PIASKI ( OBOK ŚWIETLICY)

7.25

5.

PSP KUNÓW (budynek ul. Fabryczna -PĘTLA)

7.32

6.

PP W KUNOWIE/ PSP KUNÓW( budynek ul. Szkolna)

7.35

7.

KUNÓW ( SKRZYŻOWANIE UL. GRABOWIECKIEJ
I IŁŻECKIEJ)

7.40

8.

KOLONIA INWALIDZKA ( SKRZYŻOWANIE)

7.43

9.

KOLONIA INWALIDZKA ( ZATOCZKA)

7.44

10.

KOLONIA INWALIDZKA (PRZYSTANEK DÓŁ)

7.45

11.

PSP W JANIKU

7.50

III. ODWOZY NA TRASIE
KUNÓW – KOLONIA PIASKI – KOLONIA
INWALIDZKA – KUNÓW
Lp.
MIEJSCOWOŚCI ( PRZYSTANEK)
GODZINA PRZYJAZDU
1.

PP KUNÓW/PSP KUNÓW

14.20

2.

KOLONIA PIASKI ( OBOK NR 53)

14.27

3.

KOLONIA PIASKI ( OBOK ŚWIETLICY)

14.35

4.

KOLONIA PIASKI ( OBOK NR 63)

14.37

5.

KUNÓW ( SKRZYŻOWANIE UL. GRABOWIECKIEJ

14.40
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I IŁŻECKIEJ)
6.

PSP JANIK

14.50

7.

KOLONIA INWALIDZKA (PRZYSTANEK DÓŁ)

14.55

8.

KOLONIA INWALIDZKA ( ZATOCZKA)

14.56

9.

KOLONIA INWALIDZKA ( SKRZYŻOWANIE)

14.57

10.

PSP KUNÓW (WYSIADA OPIEKUNKA)

15.05
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Zał. nr 2 do umowy
Nr Or.032. .…………… .2019 z dnia ……………….2019 r.
ZESTAWIENIE
ilości przejechanych kilometrów przy dowozie do szkół za miesiąc
…………….. roku ……….........

LINIA NR …....
DATA WYJAZDU

ILOŚĆ PRZEJECHANYCH KILOMETRÓW

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

………………………………………

Lp.

(podpis Wykonawcy)

( podpis osoby upoważnionej przez
Zamawiającego do potwierdzenia)
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