
ZP-3IPN12020
Załącznik nr 10 do SIWZ

Wzór umowy

Umowa Nr .......i2020 r.

zawartaw dniu .........2020 r. pomiędzy gminą Zgierz, w imieniu której dzińa
Gminny Zakład Komunalny zlswDąbrówce Wielkiej ul. Kościelna 6/8, 95-100 Zgierz,
dziŃający na podstawie Statutu zatwierdzonego UchwĄ Nr III/18/10 Rady Gminy Zgierz
z dnia 30 grudnia 2010 r., posiadającym NIP 732-001-38-70, reprezentowanym przez:
P. Mirosława Burryńskiego - DyrektoraZal<ładu działającego na podstawie
pełnomocnictwa Wój ta Gminy Z gierz, zw any m da|ej rrZamawiaj ącym ",

a
Firmą ,,.....z siedzibą w
wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej ptowadzonej przez
pod numerem ....../lub / Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ...., posiadającą
NIP. REGoN
oraz licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób Nr
reprezentowanąprzez:

. . .- przedsi ęb iorca, zw anym dal ej rrWykonawcą",
p o dokonan iu pr zez Zarrlaw iaj ące go wyb oru Wykonawcy w tryb i e pr zetar gu
nieograniczonego ( nr sprawy: ZP- 3lPNlż020)

§1.

1, Zamawiający oświadcza, ze qsfuga realizowana w ramach niniejszej umowy
traktowana jest jako zamówienie publiczne.

2. Podstawą zawaręianiniejszej umowy jest przetargnieograniczony rozsttzygnięty w dniu
. . ............. r.

3. przedmiotem umowy jest świadczenie usług transportowychptzez wykonawcę,
polegających na dowozie i odwozie dzięcido Zespołu Szkolno_Przedszkolnego w
Grotnikach w okresie od 01.09.2020 do 25.06.2021r. na trasie

w zakresie określonym w specyfikacji Istotnych warunków zamówienia.
4. Wykonawcazapewnia opiekę w czasię przewozów w sposób określony w załącznikunr 1

do umowy pn,,Regulamin dowożenia i odwożenia uczniów szkół z terenu Gminy
Zgierz oraz sprawowania opieki w czasie przewozówrr.

5. Nadzór nadrea|izaĄą usługi określonej w umowie sprawować będzie Dyrektor Gminnego
ZaĘadu Komunalnego, który jest jednocześnie uprawnionym do kontaktu z wykonawcą.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości wykonywanej usługi związanej
z r ealizacją niniej szej um owy.

§2.

1. Wykonawca oświadczą że posiada stosowne uprawnienia do wykonywarria krajowego
zarobkowego przewozu osób oraz gwarantuje dowóz i odwóz wskazanej w SIWZ ilości
dzięci atakże opiekę w czasie ich przewozu.

2. wykonawca oświadcz a, że przedmiotową usługę wykona zgodnie z potrzebami
zanawiającego.

3. Wykonawcazapewnia. ze wszystkie osoby vqlznaczone przezniego do realizacji
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przedmiotu umowy, posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia wymagane
przepisam i prawa i za te osoby ponosi wyłączną odpowi edz i alnośó.

§3.

1. Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiotową usługę i wykona ją środkami
transportu wskazanymi w ofercie.

2. Wykonawca oświadcza, że pojazdy przy pomocy których świadczona będzie usługa
posiadają wńnę ubezpieczenie OC, wńne badania techniczne oraz odpowiadają
wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn,3I.12.2002 r
w sprawie warunków technicznych pojazdów orazza|łęsu niezbędnego ich
wyposazenia(tj.Dz.U.z2016 r poz.2022,zezm.), przepisom Ustawy prawo o ruchu
drogowym (t. j. Dz. U . z 2020 r poz. II0 ze zm.) oraz innym przepisom zlłiązanym
z dowozem osób.

3. ZaWęsrzeczory orazwnagrodzenie umowne określa formularz ofeĘ - załącznikNr 2
do SIWZ stanowiący integralną częśó umowy.

4. W przypadku awarii pojazdu, którym wykonywana jest usfuga, wykonawcazapewnia
we własnym zakresie pojazdzastępczy,bezpraważądania dodatkowego wynagrodzenia
z tegotytufu.

5. Przed przystąpieniem do realizacji usługi, wykonawca ustali z dyrektorem SzkoĘ
szczegółowy rozkład godzin dowozów i odwozów dzieci na trasie oruz otrzyma listę
imienną uczniów, których będzie dowoził i odwoził ze szkoĘ do domu.

6. W przypadku zmian w grafiku pracy szkoĘ ( np. odpracowanie dnia pracy szkoĘ
w sobotę, zmianap|anuzajęó szkolnych), zmianaterminu przewozu dzieci nastąpi
automaĘcznie po zgjoszeniu tego faktu przez dyrel<tora szkoĘ.

§4

1. Szacunkowe wynagrodzenię zaprzedmiot umowy v,lyraża się kwotą zł
(słownie złoĘch: ..........)
Wynagrodzenie to jest kwotą brutto Łącznie z podatkiem VAT.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 nie ulegnie podwyższeniuprzez caĘ okres
obowiązywania umowy.

3. Strony ustalają miesięczny okres rozliczeniowy za wykonaną usługę.
4. PodstawązapłaĘ wynagrodzenia jest faktura częściowa wykonawcy z zńączonym

wykazem wykonanych dowozów i odwozów dzieci zewskazaniem w nim dni i ilości
przejechanych kilometrów w okresierozliczeniowym, potwierdzonymprzęzdyrektora
właściwej szkoĘ.
Wykaz wykonanych dowozów (zŃącznikdo faktury), musi zawieraó zapiswskazujący
na identyfikację pojazdu, którym wykonywanabyłausługa transportowa (marka pojazdu,
nr rejestracyjny), przy czym musi to być pojazd wymieniony przezwykonawcę, jako
część potencjału technicznego dedykowanego do wykonania zadania- załącznik Nr 6.

5. Prawidłowo wystawiona faktura musi wskazywać
- jako podatnika-nabvwce:
Gmina Zgierz, u|. Łęczy cka 4, 95 - 1 00 Zgieru, NIP 732-20- 1 1 -5 5 6
- jako odbiorce i płatnika:
Gminny ZahJad Komunalny z siedzibąw Dąbrówce Wielkiej ul. Kościelna 6/8,
Dąbrówka Wielka, 95-100 Zgierz
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6. Zapłata wynagrodzenianależnęgo Wykonawcy dokonywana będzie w terminie
. dni od daĘ doręczeniazamawiającemu prawidłowo

wystawionej faktury wrazzpotwierdzonym wykazem wykonanych dowozów i
odwozów, o których mowa w ust. 4,prze|ewem na rachunek wskazany w fakturze.

7. Zadzięń dokonania płatności uznaje się dzień uznania rachunku wykonawcy.
8. Zamawiający zobowiązuje się zapłació jedynie zafakĘcznie wykonane usługi.
L Zamawiającemu przysługuje prav/o do niewykorzystania całkowitego wynagrodzenia

wskazanego w ust.t, gdy w okresie obowiązywania umowy zamawiający odnotuje
mniejsze potrzeby ichrealizacji. Zmiany te pociągną za sobą proporcjonalne zmniejszenie
całkowitego wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa w ust.1. bez konieczności
sp orządzania p i s emne go aneksu.

ż. ZĘrańl niewykorzystania całkowitego wynagrodzenia wskazanego w ust. 1.

wykonawcy nie przysługuje zarówno roszczenie o nęa|izowanie umowy do pełnego
wyczerpania limitu, jak i roszczenie o odszkodowanie lub inne.

3. Wszelkie lrwoty należne zamawiającemu, w szczególności z Ętułu kar umownych,
będą potrącane z wynagrodzenia wynikającego zprzedłożonej faktury,

4. Wykonawca wyruża zgodę na potrącenie kar umownychz wynagrodzenia wyniĘącego
zprzedłożonej faktury.

5. Wykonawca nie może przenieść narzęcz osób trzecich wierzytelności wynikaj ącej z
niniejszej umowy.

6. W przypadku realizacji przedmiotu umowy zudziałempodwykonawców, wykonawca
po uprzednimzaakceptowaniu ptzezzamawiającego projektu umowy/umowy o której
mowa w §5 pkt1, zobowiązany jestzałączyć do wystawionej ptzez siebie faktury:

a) kopię faktury wystawionej przez podwykonawcę,
b) dowód zapłaĘ faktury, o któĘ mowa w pod pkt. ,,a"
c) oświadczenie podwykonawcy, iż wykonawca nie za|ega z żadnymi

zobowiązaniami finansowymi w stosunku do niego a wynikającymizzawartej
znimi umowy doĘczącej realizacji przedmiotu zamówienia określonego w §1
niniejszej umowy.

7. W przypadku niedostarczenia dokumentówo o których mowa w ust.14, zamawiĄący
zatrzymaznależności wykonawcy kwotę w wysokości równej naleźności
podwykonawcy, do czasu ich otrzymania.

§5.

1. Wykonawcamoże powierzyć częśćzamówięnia podwykonawcy/om. Do zawarciaprzez
wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się do zamawiającego z pisemnym wnioskiem
o wyrazenie zgody na uczestnictwo podwykonawcy w realizacji przedmiotu umowy.
Do wniosku wykonawca zobowiązany jest dołączyćprojekt umowy z podwykonawcą.
W przypadkuzawarcia przed niniejszą umową przez wykonawcę umowy
z podwykonawcą, wykonawca jest zobowiązany najpóźniej przy podpisywaniu
przedmiotowej umowy przedłożyó jązamawiającemu. W takim przypadku zdanię
pierwsze niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku zgłosz enia zastrzężeń przez zamawiĄącego do umowy wykonawcy
z podwykonawcami bądźnie zaakceptowania umowy wykonawcy z podwykonawcami
przęz zamawiającego, zamawiający nie ponosi Zadnej odpowiedzialności z tytułu usługi
wykonanej przez podwykonawcę w tym również w zakresie rozliczęfl finansowych
podwykonawców z tytułu wykonanej usługi.
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3. W przypadku powierzęnia przez wykonawcę do wykonania części przedmiotu umowy
podwykonawcom - wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania. uchybienia,
zaliedbania podwykonawcy i za szkody v,ryrządzone przez podwykonawcę.

4. Podwykonawcę w stosunkach z zamawiającym reprezentuje wykonawca.

§6.

1. Wykonawca zobowiązuje się ręalizować umowę w cĄm okresie jej trwania, w zakresię
wskazanym ptzez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, ptzęz osoby zatrudnione
przezwykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę na stanowisku kierowca.

2. 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 na stanowisku kierowca.

3. Zgodnie z art.143e ustawy - Prawo zamówień publicznych na żądanie zamawiającego, w
terminie przez niego wskazanym, wykonawca obowiązany jest przedstawió zanonimizowane
kopie tych umów.

4. Niezłożenie ptzez wykonawcę w vqvznaczonym ptzez zamawiającego terminie ządanych
przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia ptzez 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 o których mowa w ust.l.
5. Z ffi)ła niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnięnia na
podstawie umowy o pracę osób rvykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia
czynnoŚci zamawiający przewidtje sankcję w postaci obowiązku zapłaty ptzez vłykonawcę
kary umownej w wysokości kwoĘ minimalnego wynagrodzęnia za pracę ustalonego na
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązującego w
chwili stwięrdzenia przez zamawiającego niedopełnienia ptzez wykonawcę wymogu
zatrudniania pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
Kodeksu pracy) orazliczby miesięcy w okresie rca|izacji umowy, w których nie dopełniono
wymogu, za kńdą osobę.
6. Zamawiający może odstąpić od Umowy z ptzyczyn leżących po stronie wykonawcy w
przypadku niespełnienia obowipku o którym mowa w ust.1.

§7.

1. W przypadku nie wykonania lub nienaleĄztego wykonania umowy przezwykonawcę,
zamawiający możenaliczyó karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:
a) zakńdy przypadek nie wywiązania się z dziennej usługi przewozu dzieci do szkoĘ

kara w wysokości 2 000 ń(dwa tysiące 00/100) PLN,
b) za kużdy przypadek nie zapewnienia transportu zastępc zego, kara umowna

w wysokości 2 000 zł (dwatysiące 00/100) PLN,
c) za odstąpienie od umowy przęzzamawiającego zprzyczynleżącychpo stronie

wykonawcy w wysokości 8 000 zł (osiem Ęsięcy 00/100)PLN.
2. O nńożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie nałożęnia zamawiający będzie

informował wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnieniazdarzenia
stanowiącego podstawę nałożenia kary.
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3. Zamawiający maprawo potrącić bezzgody wykonawcy nalężne kary umowne
z wynagrodzenia określonego w §4 ust.l umowy.

4. Utrataprzezwykonawcę uprawnień do przewozu osób oraz niewykonanie lub nienależyte
wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy uprawnia zamawiającego do
odstąpienia od umowy zwiny wykonawcy z prawem żądaniazapłaĘ kary umownej.

§8

I. Zarnawiający maprawo rozwięaniaumowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli
wykonawca rużąco narusza postanowienia umowy, w szczególności gdy nastąpi:

a) nierozpoczęcie wykonania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przy czyny
p om imo w ęzw ani a zarnaw iaj ąc e go,

b) uporczywego naruszania postanowień umowy.
2. W przypadkach wymienionych w ust.l warunkiem odstąpienia zamawiającego

od umowy jest wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień w terminie 3 dni.
3. Wezwania i rozwiązanie umowy winny być dokonane na piśmie.
4. Zamawiającv jest uprawniony do rozwiązania umowy zzachowaniem trzymiesięcznego

okresu jej wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej.

§9.

1. Umowę zawiera się na okres od 01.09.2020 r. do 25.06.2021r.
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej wżności formy pisemnej

podpisanej ptzez obie strony.
3. sprawy nieuregulowane umową podlegają przepisom kodeksu cywilnego i prawa

Zarnówień Publicznych
4. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:

1) Regulamin dowozenia i odwozenia uczniów szkół zterenu Gminy Zgierz oraz
sprawowania opieki w czasie przewozów,

2) oferta, na podstawie któĘ dokonano wyboru wykonawcy,
3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Umowa zostńa sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemp|arzach, po jednym dla
wykonawcy i zamawiaj ącego.

6. Wykonawca nie moze dokonaó cesji praw wykonania niniejszej umowy narzęaz osoby
trzeciej bez pisemnej zgody zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
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Regulanlin dowożenia i odwożenia ueznióry
szkól z terenu GminY Zgierz oraz §pra}vorvania opieki rv czasie przewozlt.

1. organizatorenr dorvożenia uczniów_ do szkół jest Gnriną zgieru. w jęj imieniuorganizacją dowozów zajrnuje się Grniruly ZakłaÓKomunalny wbąbrówce Melkiej.

2, WYkonanie dowożenia uczniów realizuje.gnrinna jednostka organizacyjna - GminnyZakład KomunalnY w Dąbrówce Ńelklej orui przewoźnióy wy|iani w trybie
ustawy - Prawo zamówień publicznyclr.

3, Organizator dowozów okręŚla w ptanie clowozów przystanki clla autobusów szkolnychbędącYch własnoŚcią GrnirrY i autotusólv wyłonionyclr w drodze puetargu oraz godziny
odjazdów.

Zalącznik
łJo Zarzątlzenia Nr Vll1,5/ag
Wójta Gminy Zgierz
z dnia 7 grrrdnia 2009r.

4. Rozkład jazdy autobusów powinien
opracowanego przęzdyrektorów szkół.

byó dostosowany do planu lekcji

5, PrzewoŹnicY, o klÓrYch mowa w 
rykt.2. współpracują z organizatorem ofaz dyrektołami

szkół w sPrawie dowożenią arurnadrorująwykónaoie ł*c"ń, u * rr.*gólnosci by:a) autobus szkolnY odjezdzń z przystani<u o godzinie ustalonej w planie dowozów po
- . sprawdzanil przęzopiekuna óbecności dowozonych ucznióą
b) uczniowie wsiadali/wYsiadali do/z ąutobu*u ."kolrr"go iylto * ustalonym ptzęz

organizatora miejscu,
c) w przypadku awarii autobusu zapewniony zostaŁpojazd zastępczy.

6, Za bezPieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu olaz powracającychdo domu Po PrzYwozie odpowiedzialnośó ponosząich rodzice lub opiekunowie.

(i
7, OPiekunem w autobusie szkolnym_ będącym własnością Gminy jest osobazatrudniona PIaęZ Gminny Zakład r9munańy w Dąbrówce wietńe;, natomiastoPiekuna w autobusie będącYm własnościąprr"*Ó^ika wyłonionego w drodze przetargu

zapewnia ten przewoźnik.

8 Opiekun w autoblsie szkolnym jest odpowieclzialny
zawaĘch w niniejszym łegulaminie, podejmuje aecy";Ó
w przypadku ąwarii lub wypadku. Kieiowca uutoUńu
zoborviązany. podejmować rvspólnie z opiekunemw pierwszej kolejności do zapewnieni a be)pieczeństwa

za przestrueganie zasad
co do dalszego postępowania
w takim
działania

uczniom.

przypadku jest
znrierzające

9, W PrzYPadku awąii autobusu opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami,zaPewniając im beąieczeństwo do c.zasu przgazau pojazdu ,*tęp.r.eo i oouior., uczniówdowożonych przezrodziców lub opiekunów.

10. Do obowiąków opiekuna należy w szczególności:
a) w trakcie reaiizacji prz€wozu przebywiwewnątrz środka transportu,

b) w trakcie wsiądania uczniów, po zatrzymaniu się pojazdu, otwiera przednie drzwi
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i wychodzi na zewnątrz,

c) sPrlwdzaż czl w miejscu wsiadania nie występują jakiekolwiek zagrożenia dla
wsiadających,

d) nadzoruje wsiadanie uczniów słuźąc 1 razje potrzeby pomocą przesttzega zasady,że
w pierwszej kolej ności wsiadaj ą uczniowie młodsi,

e) Po wejŚciu wszYstkich uczniów do,pojazdu opiekun sprawdza, czy uczniowie zajęli
miejsca (siedzące i sĘące według wskazania), 

-

f) Po zanłknięciu drzwi pojazdu omz spmwdzeniu, czy zanrknięte są dravi tylne _ opiekun
przekazuje sygnal kierowcy do kontynuorvania jazdy,

g) w trakcie Przejazdu oPiekun na bieżąco kontroluje stan ładu i bezpieczeństwa
_Y PojeŹdzie Podejmując skuteczną interwencję w tazię jego' naruszenia,W razie konieczności, w celu zapewnieniabezpiecŹiństwa,opiekun ńa-prawo do
podję9ia decyzji o__zatrzymaniu pojaz* * celu przywrócenia bezpieczn}ch
waruŃÓwjazdY. W takim pruypadku kierowca zóbowiązany jest do zatrzymania
pojazdu w najbliższym miejscu ńe zagtażającym bezpieczeństwu na drcdze,

h) w trakcie wYsiadania uczniÓĘ po zatrzymaniu się pojazdu, opiekun otwiem drzwii wychodząc na zewnątru spiawdza,'czy ,u.łrońn. są waruŃi beąpiecznego
wYsiadania, B W szczególności ęzy poruŚzające się po dóaze po;uro/ni. stanowią
zagt ożenia dla wysiadaj ących,

i) nadzoruje wysiadanie uczniów służąc im w razię poh.zeby pomocą

j) Po wYjŚciu uczniów oPiekun zajmuje miejsce w pojeździe i daje sygnał kierrwcywcelu dalszej jazdy,

k) odpowiedzialnośó _j podjęcie obowiązków opiekuna ra.,pac'y&a się z chwilązatrzymania się środka transpottu w pier.wszym miejs cu zattzymańa rozpocąrnającym
dowóz uczniów, a konczY się z chwitą opu.rrr.niu pojazdu przęz ostatniego uczniaw miejscu zattzymania kończącym odwói,

l) Po oPuszczęniu Śr'odka. transportu pt?ęzuczniów, opiekun dokonuje przeglądu wnętrza
Pojazdu i w PrzYPadku stwięrdzenia pozostawienia plzez uÓ"nio*-przedmiotórry
(np. tolbąo dńeż,itp} przekazuj e znaleziorie przedm i oty do właściwej r"tły]

ł) w PrzYPadku stwięrdzenia naruszenia pruez uczniów zasad bezpieczenstwawtrakcię
Plzęwozu oraz Pomirno Podjęcia interwen"ji * celu przywrOcŃą bezpieczeństwa,jeŚti nie PrzYniosła onu o.i"kiwany.ch st,i*Ow, ;pń* powia,damia o tym fakciędyrektora szkĘ, do któĘ uczeń jest dowożony, 

' Ę---

m) prowadzi dziennik przewozóą dokonując wpisów zawierających uwagi doĘczącezdaruęfi zaistniałYch Y trakcie prr"woió* oiu" u*.gi dotycrą"e ,u.n|*un ucznióww_ trakcie Przewozu. Dziennik przewozów opiekun irzedstawia do kontroli osobieodPowiedzialnej za dowóz w Gminnynr ZakłidńęKńunalnym w Dąbrówce Wielkiejw kazdy poniedziałek miesiąca.

ll, Uczniowie dowoŻeni autobusem szkolny_m mają obowiązek dostosowąć się do zasadzawaĘch w regulaminie orąz poleceń opiókuna. 
- '



12, O uwagach dotYczącYch zachowań ugzniów opiekun autobusu szkolnego informuje
ustnie dyrektora szkoły, do której uczęir uazęszcza.

13. Szkgła mą obowiąek reagowania zgodnie z zapisami swojego statutu
na zgłoszenia opiekunów dotyczące zachowań uczniów,

l 4. uczniowie zaj muj ą w autobusie miejsca wyznaczon e p|zęzopiekuna.

15. Uczniom podczas jazdy nie rvolno:
a) wsiadaĆ lub wysiadąć z autobusu bez zgody lub pod nieobecrrość opiekuna,
b) rvstarvać z miejsc, otwierać okien, zaśmiecaó pojazdu,
c) za9howYwaó się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrozrnie bezpieczeństwa

jadących w nim osób,
d) Ądaó zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonyfn,
e) rozmawiać z kierowcą

16. Dyrektorzy szkół_ z co najmniej dwudnio}vym wl,przedzeniem informują
organizatora o Planowanych zmianaclr w terminań dowozów uczniów- zńązanych
ze r;nianąorganizacji nauki w szko]e. W sytuacjach szczególnych na bieżąco *guaofulą
oryanizację dowozu i odwozu uczniów.

l].Uczęfi dowozony moze wrócić do domu innym kursem autobusu szkolnego tylko za zgodą
szkoły lub opiekuna.

t8. OPiekunornię uczniów w autobusach współpracują z dyrektorami szkół oraz
wYchowawcami zajmującyqi. się uczŃami dĄezdzĄącymi do szkoły w zakesie
Prawidłowej olganizacji dowozu, zapewnienia ucmiornbeipieczeństwa oraz poprawy ich
zachowania.

19. NiniejszY regulamin przedstawiany jest ptzęz dyrektorów szkół wszystkim
uczniom dowoŻonYm oraz rodzicom tych uózniów najpóźniej w miesiącu rłnześniu
każdego roku szkolnego.

20. W sprawach nieuregulowanych niniej szym r egulaminem
a) podczas trwania dowozów - opiekunowie,
b) w innym czasie - organizator dowozów,

decyzje podejmują
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