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      SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

  
  
 

Zamawiający: 
 

 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny, ul. W. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice 
  
 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA: 
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I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 
ul. W. Witosa 41 
55-220 Jelcz-Laskowice 
  
Ogłoszenie znajduje się w Biuletynie Zamówień Publicznych po numerem 147811-2015  
z dnia 09.10.2015r. oraz na tablicy ogłoszeń w budynku ZEA . 
Ogłoszenie oraz SIWZ znajduje się na stronie  internetowej Zamawiającego :  
www.zea-jelcz-laskowice.pl  
 
Tel.  ( 71 ) 318-11-28 
NIP:   9121595801 
REGON : 931116236 
Godziny urzędowania:  
Od  poniedziałku do piątku  od godz. 7:00 – 15:00  

  

II  Tryb udzielenia zamówienia. 

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie  

przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych) o wartości 

szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą na wykonanie 

zamówienia pod nazwą:    
 DOWOŻENIE I ODWOŻENIE PO ZAJĘCIACH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 
SZKOLNYM 2015/2016  Z GMINY  JELCZ-LASKOWICE DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W 
OŁAWIE NA UL. BRONIEWSKIEGO 6 I KUTROWSKIEGO  31a ORAZ DO OŚRODKA  
REHABILITACYJNO-EDUKACYJNEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. GÓRNICKIEGO 37A I 
OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH 
WE WROCŁAWIU PRZY UL. DWORSKIEJ 8,  WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI    
 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego oraz opracowania specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia:  

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane (Dz.U z 2013 r. poz. 231), 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego 

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1692), 

4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot 

wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 

przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2013 r. poz. 

1735). 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia publicznego jest    
DOWOŻENIE I ODWOŻENIE PO ZAJĘCIACH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 
SZKOLNYM 2015/2016  Z GMINY  JELCZ-LASKOWICE DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W 
OŁAWIE NA UL. BRONIEWSKIEGO 6 I KUTROWSKIEGO  31a ORAZ DO OŚRODKA  
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REHABILITACYJNO-EDUKACYJNEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. GÓRNICKIEGO 37A I 
OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH 
WE WROCŁAWIU PRZY UL. DWORSKIEJ 8,  WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI   
   
      Z możliwością składania ofert częściowych   

Wspólny słownik zamówień:  

60.10.00.00-9 usługi w zakresie transportu drogowego 

60.13.00.00-8 usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego 

  

Każdy Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną trasy w celu uzyskania wszelkich 

informacji koniecznych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń 

Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny, lub pominięcia elementów niezbędnych  

do wykonania umowy. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 

 Ilość kilometrów, które będą stanowić podstawę do wyliczenia wartości zamówienia należy 

wpisać w formularzu ofertowym,  odpowiednio do składanej części zamówienia.   
2. Zakres usługi będzie obejmował:  

    -  odbiór dzieci odprowadzanych przez rodziców ( opiekunów)  z  przystanków  

       komunikacji miejskiej    

       we skazanych w  umowie miejscowościach, o ustalonych godzinach,       

    -  dowóz  i zapewnienie opieki w trakcie dowozu do szkoły,    

    -  przekazanie dzieci opiekunom w szkole,   

    -  odbiór dzieci ze szkoły,  godzinę odbioru ustala  Wykonawca z placówką,  

    -  dowóz dzieci na wyznaczony przystanek w danej miejscowości. Dzieci odbierane są    

       przez rodziców, lub upoważnione osoby, 

    -  przewóz wózków inwalidzkich 

3. Ponadto  Wykonawca:  

    a) ma obowiązek zapewnienia dzieciom  opiekuna  na czas  przewozu,  

    b) ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie dowozu i w drodze   

        powrotnej,   

    c) ma obowiązek  udzielenia czynnej pomocy dzieciom w czasie wsiadania, zajmowania   

        miejsc i przy wysiadaniu  z samochodu,  

    d) dopilnować, aby każde dziecko było zapięte pasem bezpieczeństwa w czasie transportu,  

    e) w razie awarii pojazdu ma obowiązek zapewnienia transportu zastępczego  

    f) w przypadku wystąpienia konieczności zmiany   dowozu dzieci z innej miejscowości  niż  

        wykazane  w  SIWZ, ma obowiązek dokonania zmian w rozkładzie jazdy  

        w ciągu 7 dni od daty dokonania uzgodnienia z Zamawiającym, w tym zakresie.   

    g) ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wynikłe z ruchu pojazdów i przewozu  

        dzieci niepełnosprawnych, przy uwzględnieniu obowiązujących zasad wynikających  

        z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej -  od momentu odbioru  

        dzieci od rodziców bądź opiekunów do przekazania opiekunom w szkołach 

        i analogicznie w drodze powrotnej.   
  

IV  Informacja  dotycząca  składania ofert częściowych  

       Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych oddzielnie na   dwie części 

Część I zamówienia: DOWOŻENIE I ODWOŻENIE PO ZAJĘCIACH UCZNIÓW 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Z GMINY JELCZ-

LASKOWICE DO OŚRODKA REHABILITACYJNO-EDUKACYJNEGO WE 

WROCŁAWIU PRZY UL. GÓRNICKIEGO 37A I OŚRODKA SZKOLNO-
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WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH WE 

WROCŁAWIU PRZY UL. DWORSKIEJ 8, WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI  

 

Przedmiotem zamówienia publicznego  jest realizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych  

 wraz z opieką  dla czwórki dzieci w tym  dwoje dzieci  na wózkach inwalidzkich z Jelcza-

Laskowic  do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego   przy ul. Górnickiego 37A  i dwoje 

dzieci  z Minkowic Oławskich do Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka  Szkolno- 

Wychowawczego nr 12  dla Niesłyszących i  Słabosłyszących  przy  ul. Dworskiej 8 we  

Wrocławiu  w  roku  szkolnym  2015/2016  z wyłączeniem  dni  wolnych  od   zajęć 

szkolnych.     

Przejazdy od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej.  Zajęcia odbywają się w godzinach 

rannych od godziny 8:00.i trwają do godzin popołudniowych do godz.   14:00         

Czas wyjazdów zostanie ustalony przed podpisaniem umowy. 

 Część II zamówienia: DOWOŻENIE I ODWOŻENIE PO ZAJĘCIACH UCZNIÓW 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Z GMINY JELCZ-

LASKOWICE DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W OŁAWIE NA  

UL. BRONIEWSKIEGO 6 I KUTROWSKIEGO 31a , WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI 

 

Przedmiotem  zamówienia publicznego jest realizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych  

wraz z opieką dla 15 uczniów ( w tym  jedno dziecko na wózku inwalidzkim ) z   

miejscowości:  

  1. Jelcz-Laskowice, ul. Techników   -   5  dzieci   

  2. Jelcz-Laskowice, ul. Liliowa  -  1 dziecko 

  3. Jelcz-Laskowice, ul. Polna     -  1 dziecko 

  4. Jelcz-Laskowice, al. Wolności  - 1 dziecko  

  5. Jelcz-Laskowice, ul. Hirszfelda  - 3 dzieci 

  6. Chwałowice    -  1 dziecko 

  7. Biskupice Oławskie – 1 dziecko 

  8. Grędzina    -  2  dzieci ( w tym jedno na wózku inwalidzkim )   

Do  Zespołu Szkół Specjalnych ul. Broniewskiego 6 i ul. Kutrowskiego 31a w roku   

szkolnym  2015/2016   z wyłączeniem  dni  wolnych  od   zajęć szkolnych .   

Przejazdy  od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej. Zajęcia odbywają się w godzinach 

rannych od godziny 8:00 i trwają do godzin popołudniowych do godz.  14:00  

Czas wyjazdów zostanie ustalony przed podpisaniem umowy. 

 

V Informacja dotycząca składania ofert  wariantowych 

      Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych 

 

VI Informacja dotycząca wadium 

      Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  

 

VII Termin  realizacji przedmiotu  zamówienia publicznego  
       termin realizacji od 1 grudnia 2015 r. do 24 czerwca 2016 r. z wyłączeniem sobót,  

       niedziel, świąt i pozostałych dni wolnych od nauki szkolnej – zgodnie z kalendarzem  

       roku szkolnego ustalonego na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia  

       2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn.  

       zmianami ). 

       Przewidywana liczba dni nauki szkolnej w okresie realizacji zamówienia wynosi  124.          
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VIII Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 

tych warunków 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą  ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli ustawy nakładają  

obowiązek posiadania takich uprawnień; 

( w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

niniejszego zamówienia , uprawnienia oceniane będą odrębnie ) 

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się posiadaniem 

niezbędnej aktualnej licencji do wykonywania transportu drogowego osób na podstawie 

ustawy z dnia 06.09.2001 t. o transporcie drogowym ( dz. U. z 2012 r. poz1265 z późn. 

zmianami ) wg załącznika nr  2  do SIWZ ( oświadczenie ) 

2) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie; 

         ( w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców  

         o udzielenie niniejszego zamówienia oceniana będzie ich łączna  wiedza i  

         doświadczenie ) 

         Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował  

         co najmniej dwie umowy o takim samym charakterze  

3)  dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

( w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał osobowy ) 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe 

odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj.: 

         -  osobą, która będzie pełnić funkcję kierowcy posiadającą odpowiednie uprawnienia 

           do prowadzenia pojazdów wg załącznika nr 7  do SIWZ 

        - osobą, która będzie pełnić funkcję opiekuna - pełnoletnia mająca zdolność  

          do  czynności prawnych, o nieposzkalowanej  opinii wg załącznika nr 7  do SIWZ           

4) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia  

( w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny ) 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, ze dysponuje lub 

będzie dysponować w momencie realizacji przedmiotu zamówienia ( umowa najmu, 

umowa leasingu ) sprawnymi technicznie środkami transportu do przewozu osób w 

liczbie i wielkości  niezbędnej do wykonania zamówienia wg załącznika nr  5 do SIWZ. 

5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia 

( w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

niniejszego zamówienia oceniana będzie ich łączna sytuacja finansowa i ekonomiczna )  

         Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że jest  

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia wg załącznika nr  2  do SIWZ ( oświadczenie ) 

6) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w związku z 

brakiem podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w 

art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych . 

Z ubiegania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie spełniają 

powyższych warunków  wg załącznika nr  3  do SIWZ ( oświadczenie )  

 



 

str. 7 
 

O wykonanie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie wykonawcy, których oferta odpowiada 

warunkom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełniają wymagania 

określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

O udzielenie zamówienia mogą również się ubiegać Wykonawcy występujący wspólnie. 

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:  

spełnia/nie spełnia. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców i podmioty, o których  

    mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Ofertę Wykonawcy  

    wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

3.  Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli zachodzą przesłanki opisane w art. 89 ust. 1 ustawy 

PZP 

 

IX  Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

 

1) formularz ofertowy, złożony według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej 

SIWZ; 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – potwierdzającego uprawnienia do 

wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem – wystawionego 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku 

składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być 

złożony przez każdego Wykonawcę; 

3) licencja na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym 

zamówieniem – na prowadzenie zarobkowego przewozu osób co najmniej na terenie 

województwa dolnośląskiego. W przypadku składania oferty przez Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w dokument musi być złożony 

przez każdego Wykonawcę; 

4) wykazu niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia środków transportowych, 

jakie posiada Wykonawca, o pojemności co najmniej: 

- 7 miejsc siedzących  na I część zamówienia oraz możliwość przewozu dwóch wózków   

  inwalidzkich 

- 20 miejsc siedzących na II część zamówienia oraz możliwość przewozu  dwóch 

wózków inwalidzkich 

(w załączeniu: pisemny wzór dokumentu stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ). W 

przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie, informacja 

musi być złożona przynajmniej przez jednego Wykonawcę, 

5) wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych 

do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (w 

załączeniu: pisemny wzór dokumentu stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ). W 

przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie, informacja 

musi być złożona przynajmniej przez jednego Wykonawcę; 



 

str. 8 
 

6) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia. W przypadku składania oferty przez 

Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w dokumenty 

muszą być złożone przez każdego Wykonawcę. 

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o 

których mowa w art. 24 ust.1 ustawy, do oferty należy dołączyć: 

1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 

1 pkt 2 ustawy; 

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ  

Zamawiający wymaga również przedłożenia wraz z ofertą, zgodnie z przepisami:  

1.  oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,  

     według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ; 

2.  listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,  albo informację o tym, że nie  

     należy do grupy  kapitałowej, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej  

    SIWZ;   

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  

Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające  

odpowiednio, że: 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

 

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 

kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania. 

Forma dokumentów  

Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 

kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zgodność z oryginałem 

wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być 

potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są 

dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu 

określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

Podpisy 

Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą: 

 podpisać druk „OFERTA”, 

 podpisać załączniki, 

 podpisać w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany. 
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W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 

Wykonawcy.  

W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa, musi ona być potwierdzona za zgodność z 

oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. 

Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda do wglądu oryginału lub notarialnie 

potwierdzonej kopii pełnomocnictwa. 

  

X  Informacja o sposobie porozumiewanie się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się w Wykonawcami 

Wykonawca w trakcie niniejszego postępowania może zwrócić się do Zamawiającego o 

wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Wszelkie pytania, wnioski oraz informacje Wykonawców mogą być przekazywane drogą     

pisemną ,  faksem i skierowane na adres: 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny ul. W. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice  

fax nr: 71/318 11 28,   (każda ze stron na żądanie może potwierdzać fakt ich otrzymania).  

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu    

uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i 

została niezwłocznie potwierdzona. 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego  –  Arkadiusz Kwiatkowski  lub  

Wiesława Wysoczańska – pracownik administracyjny ZEA,  tel./fax 71/318 11 28  

  

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.  

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

 

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ  
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert.  

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże 

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał niniejszą SIWZ, a jeżeli SIWZ jest 

udostępniona na stronie internetowej, zamieści także na tej stronie. Modyfikacje są 

każdorazowo wiążące dla Wykonawców. Jeżeli zmiana treści SIWZ spowoduje zmianę treści 

ogłoszenia o zamówieniu, to Zamawiający zamieści  ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 

zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu 

składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym 

przekazał niniejszą SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej, zamieści 

tę informację na tej stronie. 

  

XI  Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą. 
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3. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

  

XII  Opis sposobu przygotowania ofert. 

1.  Przygotowanie oferty. 

1) oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności; 

2) zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej; 

3) ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ; 

4) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę; 

5) wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę; 

6) oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, 

wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa; 

7) jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne; 

8) dokumenty muszą być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie 

informacje oraz dane; 

9) wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 

wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to 

dopuszczalne przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) 

podpisującą (podpisujące) ofertę; 

10) wszystkie strony oferty muszą być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 

możliwości dekompletacji zawartości oferty. Wszystkie strony oferty muszą być kolejno 

ponumerowane; 

11) informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co do których Wykonawca 

zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione – 

muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ 

TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY 

O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (DZ.U. z 2003 roku Nr 153, poz. 

1503 z późn. zm)” i załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób 

trwały. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez 

zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) powinny one stanowić 

odrębną część, nie złączoną z ofertą w sposób trwały.  

 

2.  Oferta wspólna. 

Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób: 

1) partnerzy muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z partnerów, 

2) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, 

3) oferta powinna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego 

przedstawiciela/partnera wiodącego, 

4) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu 

prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy załączyć je do 

oferty, 
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5) przedstawiciel/partner wiodący winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i 

płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego 

występowania w realizacji kontraktu – do oferty należy załączyć oświadczenie. 

6) podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność zarówno za 

wykonanie umowy jak i za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 

 

3.  Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty. 

1) ofertę należy złożyć na druku „Oferta”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 

Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku 

„Oferta” opracowanym przez Zamawiającego, 

2) ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach należy umieścić 

w nieprzejrzystej, zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi oferenta, danymi 

Zamawiającego oraz napisem: 

 

Oferta na: DOWOŻENIE I ODWOŻENIE PO ZAJĘCIACH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 
SZKOLNYM 2015/2016  Z GMINY  JELCZ-LASKOWICE DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W OŁAWIE 
NA UL. BRONIEWSKIEGO 6 I KUTROWSKIEGO 31a  ORAZ DO OŚRODKA REHABILITACYJNO- 
EDUKACYJNEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. GÓRNICKIEGO 37A I OŚRODKA SZKOLNO-
WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH WE WROCŁAWIU PRZY UL. 
DWORSKIEJ  8,  WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI   
Liczba stron ( określić, ile stron znajduje się w Kopercie) ………………………………………………………… 
Nie otwierać przed ……………………………. terminem otwarcia ofert 

   
3)  Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej przez siebie oferty. Zmiany 

złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem 

terminu składania ofert. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być 

złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio 

opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 

„ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN”  kopertę każdej „ZMIANY” należy 

dodatkowo opatrzyć napisem: „zmiana numer…….”, 

4) Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę. Wycofanie złożonej oferty jest 

skuteczne tylko wówczas, gdy zostanie dokonane przed upływem terminu składania 

ofert. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 

podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela wykonawcy. Wycofanie 

należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 

Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć 

dopiskiem: „WYCOFANE”, 

5) wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 

wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w zgodnej z 

niniejszą SIWZ formie.   

 

XIII  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej napisami jak w pkt XII niniejszej 

specyfikacji, należy złożyć do dnia  19.10.2015 r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego, 

tj. w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym, ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice   w  

sekretariacie.  

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu 

do wniesienia protestu. 
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2. Oferty składane w formie przesyłki pocztowej lub kurierskiej uważa się za wniesione w 

terminie, jeżeli dotrą do siedziby zamawiającego najpóźniej do terminu składania ofert (nie 

decyduje data stempla pocztowego). 

3. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się w siedzibie 

zamawiającego w pokoju nr 15 dnia 19.10.2015 r. o godz. 10.15. 

4. Informacje o trybie otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający 

poda nazwy firm oraz adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące ceny. W trakcie 

publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których dotyczy 

wycofanie. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. Koperty oznakowane 

dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których 

dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one 

dołączone do oferty. 

W przypadku gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek 

zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwierania ofert. 

 

XIV Opis  kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze  oferty 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert  

1. Kryterium oceny ofert będzie:     

    1)  cena – 95%. – cena dziennego przewozu ( ilość kilometrów x cena jednostkowa   

         wyrażona  w PLN ) 

    2)  doświadczenie – zrealizowanie co najmniej dwóch umów o takim samym charakterze  

         wg punktacji: 

         - do  2 umów    - 2 pkt 

         - do  5 umów    - 3 pkt. 

         - powyżej 5 umów – 5 pkt 

Wartość punktowa ceny brutto oferty  :  P = ( C min / C n ) x 95, gdzie: 

                 C min – cena najniższej oferty,    C n – cena oferty badanej. 

2. Ocena końcowa oferty jest to liczba punktów uzyskanych z wyliczenia opisanego  powyżej. 

3.  Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi   

     najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego   

4.  Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to,  

     że zostały złożone o takiej samej  liczbie punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców,  

     którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert  

     dodatkowych. 

5.  Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych  

     niż zaoferowane złożone w ofertach. 

6. Podana przez Wykonawcę cena  jednostkowa 1 km obejmuje wszelkie koszty związane  

    z wykonaniem przedmiotu zamówienia i nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania  

    umowy.     

7. Cena musi być podana w PLN, cyfrowo i słownie i musi być wyliczona z dokładnością 

     do dwóch miejsc po przecinku. 

8. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na  

    cenę przewozu . 

    W związku z powyższym zaleca się Wykonawcom bardzo szczegółowe sprawdzenie  

     w  terenie warunków wykonania  zamówienia. 

9. Cena ofertowa winna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy  

    dla zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ  

    oraz we wzorze umowy. 
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10. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego 

     z przepisami ustawy spowoduje odrzucenie oferty. 

11. Rozliczenie  pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym  dokonywane będzie w  złotych  

      polskich (PLN)   

12. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku  

     do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym  

     terminie wyjaśnień dotyczących elementu oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

13.Zamawiający odrzuca ofertę  Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana  

     ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku  

     do przedmiotu zamówienia.  

 

XV  Informacje o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz warunki umowy.   

1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia 

umowy w terminie wskazanym przez zamawiającego, jednak nie krótszym niż 5 dni od 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawił 

w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach 

wynikających z SIWZ, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która 

uzyskała najwyższą ocenę, chyba że w postępowaniu przetargowym złożona była tylko 

jedna oferta lub upłynie termin związania ofertą. 

3. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o 

udzielenie zamówienia zamawiający zażąda przedłożenia umowy regulującej konsorcjum. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 

 1) kserokopię poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę uprawnień  

     do kierowania pojazdami wymaganymi do realizacji zamówienia (powyższe  

     dokumenty muszą potwierdzać dane wykazane w złożonych do oferty dokumentach). 

       2) wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia wg. zał. nr 7 do SIWZ 

           Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowcy i opiekuna      

     Osoba pełniąca funkcję opiekuna  będzie zobowiązana w szczególności do: 

a)  zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie dowozu i w drodze powrotnej-  od   

           momentu odbioru  dzieci od rodziców bądź opiekunów do przekazania opiekunom w 

           szkołach i analogicznie w drodze powrotnej.   
b)  opieki i zwracania uwagi na właściwe zachowanie się uczniów czasie przejazdu, 

c)  w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów w pojeździe,   

     niedopuszczenie do ich przewozu 

d)  ma obowiązek  udzielania czynnej pomocy dzieciom w czasie wsiadania, zajmowania  

     miejsc i przy wysiadaniu z samochodu, w szczególności dla osób  poruszających się  

     na wózkach inwalidzkich 

e)  dopilnować, aby każde dziecko było zapięte pasem bezpieczeństwa w czasie transportu 

 

6.   opłaconą polisę OC na czas trwania umowy w zakresie prowadzonej działalności. 

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 8 do 

SIWZ. 

 

XVI   Informacja dotycząca  należytego  zabezpieczenia umowy  

       Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy 
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XVII  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej   

umowy      

       Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy,  

       określa wzór umowy stanowiący załącznik nr  8 do SIWZ    

       Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy na podstawie art. 144 ust.  

       1 ustawy w przypadku: 

       1) zmiany danych teleadresowych  Wykonawcy lub Zamawiającego 

       2) zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy 

       3) siły wyższej 

       4) zmiany liczby dowożonych dzieci 

       5) zmiany godzin rozkładów jazdy 

       6) zmiany trasy  mającej wpływ  na  jej  długość 

       7) zmiany podatku VAT 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

         

XVIII Podwykonawcy    

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia  zadania podwykonawcom. 

 

XIX  Zamówienia uzupełniające    

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

XX  Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia 
 W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy prawo 

zamówień publicznych – „środki ochrony prawnej” 

 

XXI  Ogłoszenia wyników przetargu 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi pisemnie 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (imię i nazwisko lub firmę) i siedzibę (adres 

zamieszkania) Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (imiona 

i nazwiska) i siedziby (adresy zamieszkania) Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 

punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;   

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;  

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne; 

4) terminie, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.  

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o 

których mowa w ust.1 pkt 1 na stronie internetowej www.zea-jelcz-laskowice.pl  oraz na tablicy 

ogłoszeń w budynku ZEA.  

 

XXII  Postanowienia końcowe 
1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 

wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od 

chwili ich otwarcia  

- udostępnienie może mieć miejsce jedynie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego 

urzędowania.  

Udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu, następować będzie zgodnie z 

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.   

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. 
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Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. 

Załączniki: 
 załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

 załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków z art.22 ust.1 ustawy PZP 

 załącznik nr 3  –  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust.1 ustawy 

PZP 

 załącznik nr 4  – informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej   

 załącznik nr 5 – potencjał techniczny  

 załącznik nr 6 – doświadczenie zawodowe 

 załącznik nr 7 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 

 załącznik nr 8 - wzór umowy    

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   sporządziła:                                                                                                     zatwierdził:    

Wiesława Wysoczańska                                                                   Arkadiusz Kwiatkowski 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

    
 ....................................................... 
       ( nazwa i adres Wykonawcy)                               

                                                                    DATA ............................................ 
 
  tel. .............................  
 
 
  fax ............................. 
  
 
e – mail: ………………. 

Zamawiający 
 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny  
ul. W. Witosa 41 
55-220 Jelcz-Laskowice 
 

OFERTA 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pod nazwą:   

 DOWOŻENIE I ODWOŻENIE PO ZAJĘCIACH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 
SZKOLNYM 2015/2016  Z GMINY  JELCZ-LASKOWICE DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W 
OŁAWIE NA UL. BRONIEWSKIEGO 6 I KUTROWSKIEGO  31a ORAZ DO OŚRODKA  
REHABILITACYJNO-EDUKACYJNEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. GÓRNICKIEGO 37A I 
OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH 
WE WROCŁAWIU PRZY UL. DWORSKIEJ 8,  WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI    
 
1. * Oferujemy realizację  I części zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia wyliczonej na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej trasy   : 

       
                   Cena  netto  za jeden kilometr ……………..zł x ilość kilometrów……………( od wyjazdu z bazy, 

odbioru dzieci z poszczególnych miejscowości  i dowozu do szkoły oraz droga powrotna do 
bazy plus analogicznie przejazd przy odbiorze dzieci ze szkoły )    =………………..zł 

                  ( słownie złotych:   …………………………………………………)+ podatek VAT ……..%                                                        
  
Wartość brutto dziennego kosztu dowozu  ……………. zł ( słownie złotych………………………………………..) 
1) szczegółowy opis trasy ( od wyjazdu z bazy do szkoły poprzez poszczególne miejscowości odbioru 
dzieci ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Oświadczam, że posiadam  doświadczenie  w postaci zrealizowania  ……………….. umów o 

takim samym charakterze  
  
2. *Oferujemy realizację  II części zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia  wyliczonej na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej trasy   : 
                  Cena  netto  za jeden kilometr ……………..zł x ilość kilometrów……………( od wyjazdu z bazy, 

odbioru dzieci z poszczególnych miejscowości  i dowozu do szkoły oraz droga powrotna do 
bazy plus analogicznie przejazd przy odbiorze dzieci ze szkoły )    =………………..zł 

                  ( słownie złotych:   …………………………………………………)+ podatek VAT ……..%                                                        
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Wartość brutto dziennego kosztu dowozu  ……………. zł ( słownie złotych: ………………………………) 
1) szczegółowy opis trasy ( od wyjazdu z bazy do szkoły poprzez poszczególne miejscowości odbioru 
dzieci ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Oświadczam, że posiadam  doświadczenie  w postaci zrealizowania  ……………….. umów o 

takim samym charakterze     
         
*wypełnić odpowiednio do składanej oferty 
 
3.   Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania    
      zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 
 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
      i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do    
      przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 
 
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
      w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
6. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt  
      umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania   
      nam zamówienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez     
      Zamawiającego.  
 
7. oświadczamy, ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają  
      wymagane   uprawnienia - stosownie do treści § 1 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Prezesa RM  
      z dnia 9 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
      wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane  
   
 

   
 

 

 

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

          ( miejscowość i data  )                            ( podpis i pieczątka  imienna  Wykonawcy) 
 

 niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 

 

………………………………………….. 
(miejscowość, data) 

 
 
 
 
 
 

………………………………………….. 
 
          (nazwa i adres Wykonawcy) 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest: 

   
 DOWOŻENIE I ODWOŻENIE PO ZAJĘCIACH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 
SZKOLNYM 2015/2016  Z GMINY  JELCZ-LASKOWICE DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W 
OŁAWIE NA UL. BRONIEWSKIEGO 6 I KUTROWSKIEGO  31a ORAZ DO OŚRODKA  
REHABILITACYJNO-EDUKACYJNEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. GÓRNICKIEGO 37A I 
OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH 
WE WROCŁAWIU PRZY UL. DWORSKIEJ 8,  WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI   
   
 

Oświadczam(y), że spełniam (y) warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, 

 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia,  

 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej  

 

oraz złożyłem (liśmy) wymagane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnianie tych 

warunków. 

 

 

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

          ( miejscowość i data  )                            ( podpis i pieczątka  imienna  Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

 
………………………………….. 

(miejscowość, data)  
…………………………………… 
(nazwa i adres Wykonawcy) 
 

OŚWIADCZENIE  

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCY  

W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:  

 
 DOWOŻENIE I ODWOŻENIE PO ZAJĘCIACH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 
SZKOLNYM 2015/2016  Z GMINY  JELCZ-LASKOWICE DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W 
OŁAWIE NA UL. BRONIEWSKIEGO 6 I KUTROWSKIEGO  31a ORAZ DO OŚRODKA  
REHABILITACYJNO-EDUKACYJNEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. GÓRNICKIEGO 37A I 
OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH 
WE WROCŁAWIU PRZY UL. DWORSKIEJ 8,  WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI   
   

 
 
 

  

 
Oświadczam (y), że brak w stosunku do mnie (nas) podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

          ( miejscowość i data  )                            ( podpis i pieczątka  imienna  Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 

……………………………………………. 
(miejscowość, data) 

……………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy) 
 
 

 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:  

 
 DOWOŻENIE I ODWOŻENIE PO ZAJĘCIACH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 
SZKOLNYM 2015/2016  Z GMINY  JELCZ-LASKOWICE DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W 
OŁAWIE NA UL. BRONIEWSKIEGO 6 I KUTROWSKIEGO  31a ORAZ DO OŚRODKA  
REHABILITACYJNO-EDUKACYJNEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. GÓRNICKIEGO 37A I 
OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH 
WE WROCŁAWIU PRZY UL. DWORSKIEJ 8,  WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI   
   

 
 
 
 
 

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 

 
Oświadczam, że: 

1. Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)*. 

2. Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) w związku z czym do oferty dołączam listę podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej*. 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

  

  

 

 

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

          ( miejscowość i data  )                            ( podpis i pieczątka  imienna  Wykonawcy) 
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  Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
 

…………………………………….. 
(miejscowość, data) 

……………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy) 
 

 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:  

 
 DOWOŻENIE I ODWOŻENIE PO ZAJĘCIACH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 
SZKOLNYM 2015/2016  Z GMINY  JELCZ-LASKOWICE DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W 
OŁAWIE NA UL. BRONIEWSKIEGO 6 I KUTROWSKIEGO  31a ORAZ DO OŚRODKA  
REHABILITACYJNO-EDUKACYJNEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. GÓRNICKIEGO 37A I 
OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH 
WE WROCŁAWIU PRZY UL. DWORSKIEJ 8,  WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI   
   

 
 

Przedstawiam/my 

 

POTENCJAŁ TECHNICZNY 

 

Nazwa środka 

transportu    

Nr 

rejestracyjny 

Liczba 

miejsc 

  

Rok 

produkcji 

Informacja o podstawie 

dysponowania 

(np. własność, leasing, itp.) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

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

          ( miejscowość i data  )                            ( podpis i pieczątka  imienna  Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
 

…………………………………… 
(miejscowość, data) 

……………………………….. 
(nazwa i adres Wykonawcy) 
 

 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:  

 
 DOWOŻENIE I ODWOŻENIE PO ZAJĘCIACH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 
SZKOLNYM 2015/2016  Z GMINY  JELCZ-LASKOWICE DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W 
OŁAWIE NA UL. BRONIEWSKIEGO 6 I KUTROWSKIEGO  31a ORAZ DO OŚRODKA  
REHABILITACYJNO-EDUKACYJNEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. GÓRNICKIEGO 37A I 
OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH 
WE WROCŁAWIU PRZY UL. DWORSKIEJ 8,  WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI   
   

 
 

Przedstawiam/my wykaz wykonanych umów 

  

Lp. Opis wykonywanych usług Wartość brutto 

wykonanej usługi 

Data wykonania 

zamówienia 

zgodnie z zawartą 

umową 

Miejsce wykonania 

usługi 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  

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

          ( miejscowość i data  )                            ( podpis i pieczątka  imienna  Wykonawcy) 
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łącznik nr 7 do SIWZ 
 

…………………………………………. 
 

(miejscowość, data) 
……………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy) 
 

 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:  

 
 DOWOŻENIE I ODWOŻENIE PO ZAJĘCIACH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 
SZKOLNYM 2015/2016  Z GMINY  JELCZ-LASKOWICE DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W 
OŁAWIE NA UL. BRONIEWSKIEGO 6 I KUTROWSKIEGO  31a ORAZ DO OŚRODKA  
REHABILITACYJNO-EDUKACYJNEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. GÓRNICKIEGO 37A I 
OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH 
WE WROCŁAWIU PRZY UL. DWORSKIEJ 8,  WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI   
   

 
 

Przedstawiam/my informację o kwalifikacji   

 

  PRACOWNIKÓW ZDOLNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Oświadczam, że niniejsze zamówienie wykonywać będą następujące osoby: 

 
Lp. Imię i nazwisko Kwalifikacje   funkcje 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

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

          ( miejscowość i data  )                            ( podpis i pieczątka  imienna  Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 8 do SIWZ 
- W Z Ó R  - 

 
 

U M O W A Nr ……./2015 
zawarta dnia …………….. 2015 roku w  Jelczu-Laskowicach 
pomiędzy  
Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym, ul. W. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice 
NIP 912 15 95 801, REGON 931116236 
Reprezentowanym przez: 
1. Arkadiusza Kwiatkowskiego  -  Dyrektora 
2. Joannę Skowrońską                  - Głównego Księgowego  
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,   
a ………………………………………………………………………………………………….. 

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

zwanym dalej WYKONAWCĄ ………………………….., reprezentowanym przez: 
1. ………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………… 

została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
W wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca 

przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne pod nazwą: „DOWOŻENIE I ODWOŻENIE PO 
ZAJĘCIACH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016  Z GMINY  
JELCZ-LASKOWICE DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W OŁAWIE NA UL. BRONIEWSKIEGO 6 
I KUTROWSKIEGO  31a ORAZ DO OŚRODKA REHABILITACYJNO-EDUKACYJNEGO WE 
WROCŁAWIU PRZY UL. GÓRNICKIEGO 37A I OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA 
DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH WE WROCŁAWIU PRZY UL. DWORSKIEJ 8,  
WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI   
   
 

1.   Przedmiotem umowy jest bezpieczny i punktualny dowóz uczniów 
z terenu Gminy  Jelcz-Laskowice do: ………………………………………………………………………… 
na trasie:………………………………………………………………………………………………………………….  

2. Imienny wykaz uczniów uprawnionych do przewozu, za które „Wykonawca” ponosi pełną 
odpowiedzialność  na wyznaczonych trasach, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.  

        3.   Przewóz będzie organizowany zgodnie z rozkładem jazdy podanym przez Dyrektora placówki  
               szkolnej stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

§ 2 
Umowę zawiera się na okres od dnia 01.12.2015r. do dnia 24.06.2016 r. 
 
   

§ 3 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczniów. W czasie obowiązywania umowy 
dopuszczalne są zwiększenia lub zmniejszenia liczby uczniów ze względu na ruch uczniów w trakcie 
roku szkolnego spowodowany m. in. zmianą miejsca zamieszkania lub zmianą szkoły. 
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§ 4 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia, sprawny technicznie tabor i zasoby 

ludzkie, warunkujące prawidłową realizację usługi.  
2. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) dowieźć uczniów na określoną godzinę i zapewnić powrót zgodnie 

z wyznaczonymi trasami, na które złożył ofertę, 
2) zapewnić opiekę nad uczniami na każdej trasie w czasie przewozu przez osoby spełniające 

warunki  określone szczegółowo w SIWZ i w ofercie Wykonawcy 
3) zapewnić każdemu z uczniów objętych dowozem miejsce siedzące w autobusie, 
4) zapewnić właściwe i zgodne z przepisami oznakowanie pojazdów przeznaczonych do 

przewozu uczniów, 
5) zapewnić najwyższy poziom usług, sprawność techniczną pojazdu, 

a także odpowiednie kwalifikacje zawodowe kierowcy, 
6) pokryć szkody wynikające z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie 

wykonywania usługi, 
7) przedłożyć Zamawiającemu kopię opłaconej polisy OC na czas trwania umowy w zakresie 

prowadzonej działalności, 
8) skierować do wykonania usługi kierowców posiadających ważne badania lekarskie oraz 

przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i ppoż. 
 

§ 5            
 

 Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 2, strony ustalają wynagrodzenie   

1.  Należność za wykonaną usługę rozliczana będzie wg stawki ……….zł netto+ …. % VAT 

 ( słownie: ………………………+ …………% VAT ) za 1km wykonanego kursu  ( wg rzeczywistego 

przebiegu trasy – jej długości ), zgodnie z rozkładem jazdy stanowiącym załącznik do 

niniejszej umowy oraz na podstawie potwierdzenia przez szkołę uczestnictwa dzieci w 

zajęciach. 

       2.     Rozliczenie miesięczne następowało będzie na podstawie potwierdzonej  przez szkołę listy  

               obecności  po wyliczeniu rzeczywistej długości przejechanej trasy  uwzględniającej  

               nieobecności uczniów (zgłaszanej wcześniej Wykonawcy).  

       3.     W przypadku kiedy dowóz dzieci jest niewykonalny z powodu choroby dzieci,  lub innej   

               przyczyny niezależnej od  Wykonawcy naliczane będzie dzienne wynagrodzenie  

               ryczałtowe w wysokości 60 zł brutto – brak przewozu zgłaszany będzie z jednodniowym  

               wyprzedzeniem ). 

        4.   Podstawą do zapłaty należności jest faktura VAT Wykonawcy za dany miesiąc doręczona  

               Zamawiającemu do dnia 5 – go każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym, 

               a w miesiącu grudniu do dnia 28.  

        5.   Zamawiający za wykonaną usługę zapłaci Wykonawcy należność na podstawie prawidłowo  
               wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni licząc  
               od daty jej otrzymania. 
        6.   Za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
        7.   Faktury wystawione nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy bez ujemnych skutków  
               prawnych dla Zamawiającego. 
        8.   W przypadku niedotrzymania terminu płatności przez Zamawiającego – Wykonawcy  
              przysługują ustawowe odsetki za zwłokę. 
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§ 6 

W przypadku awarii autobusu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia pojazdu zastępczego 
(w czasie nie dłuższym niż 60 minut) o nie gorszych parametrach technicznych – bez możliwości 
otrzymania od Zleceniodawcy dodatkowego wynagrodzenia.  
 
        1. „Wykonawca” zapłaci „Zamawiającemu” w przypadku braku dowozu lub odwożenia karę  
              umowną w wysokości 2- krotnego wynagrodzenia za dany dzień. Zapłata kary nastąpi poprzez  
              potrącenie z przysługującego „Przewoźnikowi” wynagrodzenia. 
        2.  Niezależnie od kary umownej „Zamawiający” zastrzega sobie prawo dochodzenia  
              odszkodowania na zasadach ogólnych z tytułu innego niż określony w § 8 ust. 1 umowy, do  
              wysokości poniesionej przez „Zamawiającego” szkody. 
        3. „Zamawiający” zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy bez  
              wypowiedzenia w przypadku, gdy „Wykonawca” dopuści się 3- krotnego  nieuzasadnionego  
              niewykonania przewozu dziennego 

§ 7 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie usług, zapewnienie  
 warunków bezpieczeństwa dzieci i osób trzecich. 
 

§ 8 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy na warunkach określonych 

w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Zamawiający może 
bez wypowiedzenia rozwiązać umowę w przypadku rażącego lub uporczywego naruszania 
przez Wykonawcę warunków umowy, w szczególności w zakresie dotyczącym terminowości 
i punktualności dokonywanych dowozów. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy 
w następujących przypadkach: 
1)  Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy lub przerwał   i jej nie wznowił,    
      mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 3 dni, 

  2)  ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź nakazu    
       wydania  majątku Wykonawcy, 

                3) wygaśnięcie licencji lub zezwolenia uprawniającego do wykonywania transportu  
                    drogowego. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
 1) Zamawiający nie reguluje na bieżąco zapłaty faktury i mimo wezwania Wykonawcy zwleka 

       z zapłatą dłużej niż 2. miesiąc licząc od terminu zapłaty ustalonego w umowie, 
   2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich   
       obowiązków   wynikających z umowy (np. płatności). 

4. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
podstawie do odstąpienia. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności: 
1) Wykonawca  sporządza wykaz z wykonanych przewozów do daty odstąpienia od umowy. 

  2) Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za wykonane usługi do dnia odstąpienia od 
       umowy. 

7. Jeżeli Wykonawca ponosi winę za odstąpienie od umowy, Zamawiający zastosuje wszelkie 
kary, jakie wynikają z niniejszej umowy. 
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§ 9 
1. Z zastrzeżeniem zmian określonych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych, zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu 
stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 
ustawy w przypadku: 
1) zmiany danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego; 
2) zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili   zawarcia umowy; 
3) siły wyższej; 
4) zmiany liczby dowożonych dzieci 
5) zmian godzin rozkładów jazdy  
6) zmiany trasy z uwzględnieniem długości przejazdów 
7) zmiany podatku VAT. 

3. Do niniejszej umowy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych, a we wszystkich kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają 
zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego. 

4. Spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy po wyczerpaniu 
postępowania pojednawczego będzie rozstrzygał właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 10 

 
 Umowa została sporządzona w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach: jednym dla  
              Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego. 
 
        
 

Wykonawca                                  Zamawiający 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


