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AD.271.3.2017 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY 

UL. WITOSA 41 

55-220 JELCZ-LASKOWICE 

  

  

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

DOWOŻENIE I ODWOŻENIE PO ZAJĘCIACH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY JELCZ-

LASKOWICE DO OŚRODKA REHABILITACYJNO-EDUKACYJNEGO DLA DZIECI 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH WE WROCŁAWIU PRZY UL. GÓRNICKIEGO 37a  I DO OŚRODKA 

SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI   NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH WE 

WROCŁAWIU PRZY UL. DWORSKIEJ 8 ORAZ DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W OŁAWIE 

PRZY UL. IWASZKIEWICZA 9 A  WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI 

                

 

 

 

 

                                                      
                               Zatwierdził: 

                                                          Arkadiusz Kwiatkowski 

                                                                                    Dyrektor Zespołu Ekonomiczno- 

                                                 Administracyjnego 

Jelcz-Laskowice, dnia  ……………… r. 

 
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi 

ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie 

odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego 
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I.   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.  z   2015r. 

poz. 2164.z  późn. zmianami) oraz zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwot ustalonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Prawa zamówień publicznych. Ogłoszenie o 

zamówieniu opublikowane zostało  

w  Biuletynie Zamówień Publicznych po numerem 624007-N-2017 z dnia 29.11.2017 r. 

II.   NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 

ul. W. Witosa 41 

55-220 Jelcz-Laskowice 

z siedzibą tymczasową: ul. Bożka 15/8, 55-220 Jelcz-Laskowice 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od   7.00    do    15.00  

e-mail – w.wysoczanska@zea-jelcz-laskowice.pl   

Strona-  :  www.zea-jelcz-laskowice.pl    

III.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Nr sprawy:     AD.271.3.2017 

1.  Przedmiotem zamówienia publicznego jest    

DOWOŻENIE I ODWOŻENIE PO ZAJĘCIACH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY JELCZ-

LASKOWICE DO OŚRODKA REHABILITACYJNO-EDUKACYJNEGO DLA DZIECI 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH WE WROCŁAWIU PRZY UL. GÓRNICKIEGO 37a  I DO OŚRODKA 

SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI   NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH WE 

WROCŁAWIU PRZY UL. DWORSKIEJ 8 ORAZ DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W OŁAWIE 

PRZY UL. IWASZKIEWICZA 9 A  WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI 

 

Z możliwością składania ofert częściowych.       

Oddzielnie na część I: 
DOWOŻENIE I ODWOŻENIE PO ZAJĘCIACH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY JELCZ-

LASKOWICE DO OŚRODKA REHABILITACYJNO-EDUKACYJNEGO DLA DZIECI 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH WE WROCŁAWIU PRZY UL. GÓRNICKIEGO 37a  I DO OŚRODKA 

SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI   NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH WE 

WROCŁAWIU PRZY UL. DWORSKIEJ 8 WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI 

Oddzielnie na część II: 
DOWOŻENIE I ODWOŻENIE PO ZAJĘCIACH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY JELCZ-

LASKOWICE DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W OŁAWIE PRZY UL. IWASZKIEWICZA 9 A  

WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI 

Przejazdy od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w terminie od 02.01.2018 r. do 

31.12.2018 r. Zajęcia odbywają się w godzinach rannych od godziny 8:00 i trwają do godzin 

popołudniowych do godz. 14:00 /15:00      

Przez okres obowiązywania umowy Wykonawca musi posiadać licencję na wykonywanie  krajowego 

transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika  drogowego, 

zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z 

późn. zm.). 

Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej . 

Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo  do dokonania oględzin pojazdów 

celem stwierdzenia spełnienia wymogów określonych w SIWZ, który nastąpi  na parkingu przed 

mailto:w.wysoczanska@zea-jelcz-laskowice.pl
http://www.zea-jelcz-laskowice.pl/
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tymczasową siedzibą Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego przy ul. Bożka 15/8 w Jelczu-

Laskowicach. 

Zamawiający w szczególności będzie sprawdzał: 

- dopuszczenie pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych  ( wpis do dowodu rejestracyjnego 

jako przeznaczenie – przewóz osób niepełnosprawnych ), 

- możliwość przewozu osób niepełnosprawnych  w szczególności   poruszających się na wózkach 

inwalidzkich tj. spełniającym wymogi techniczne umożliwiające załadunek i wyładunek osoby 

niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim ( podjazdy  lub windy hydrauliczne ), 

posiadający umocowanie wózków wraz z pasażerem podczas transportu. 

- wyposażenie w pasy bezpieczeństwa 

- ważne badanie diagnostyczne  

- odpowiednie oznakowanie pojazdów 

- odpowiednie warunki bhp i warunki higieniczne 

Czas wyjazdów zostanie ustalony przed podpisaniem umowy. Dowóz uczniów  winien odbywać się 

odpowiednio oznakowanymi  pojazdami  przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych,    

wyposażonych  w  windę lub najazd oraz  miejsca przystosowane do przewozu osób poruszających się   

Ilość miejsc w  pojeździe powinna umożliwić przyjęcie dodatkowo do przewozu w okresie umowy co 

najmniej dwóch uczniów zapewniając równocześnie utrzymanie dwóch miejsc do przewozu osób na 

wózkach inwalidzkich.   

Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania pojazdami rezerwowymi wymaganego typu,  

gwarantującymi ciągłą obsługę tras.  

Ze względu na ewentualną zmianę ilości dzieci podczas trwania umowy, przyjmujemy możliwość 

korekty trasy przejazdów.  

Przewidywana ilość dni nauki szkolnej w okresie realizacji zamówienia wynosi 183. 

Adresy uczniów zostaną podane Wykonawcy przed podpisaniem umowy.   

Rozkład jazdy zostanie ustalony przez Wykonawcę z Dyrektorami poszczególnych placówek przed 

podpisaniem umowy. 

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowcy i opiekuna. Ilość opiekunów dostosowana do 

potrzeb wg uznania Wykonawcy, zapewniający bezpieczeństwo dzieci – minimalnie jeden opiekun w 

każdym pojeździe.   

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

a) Kierowców wykonujących przedmiot zamówienia  

b) Opiekunów 

Zatrudnienie osób wskazanych powyżej przy realizacji  zamówienia nastąpi nie później niż w terminie 

2 dni roboczych od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia wskazanej w umowie i powinno trwać do  

końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę 

zatrudnioną do wykonywania czynności o których mowa powyżej lub przez pracodawcę, przed 

zakończeniem tego okresu , wykonawca zatrudni na to miejsce, także na umowę o pracę  inne osoby, 

które będą spełniały warunki udziału w postępowaniu i będą mogły wykonywać powierzone 

czynności. Wykonawca niezwłocznie - nie później niż  3 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia 

rozwiązania stosunku pracy informuje zamawiającego. 

W celu udokumentowania zatrudnienia osób do wykonywania czynności o których mowa powyżej , 

wykonawca na etapie wykonywania zamówienia przedstawia niezwłocznie ( w terminie nie dłuższym 

niż 5 dni roboczych ) zamawiającemu na jego każde żądanie, zaświadczenia z właściwego oddziału 

ZUS potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z 

tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy oraz poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika 

przez pracodawcę do ubezpieczeń ( zanonimizowaną ) . 

       Wspólny słownik zamówień:  

60.10.00.00-9 usługi w zakresie transportu drogowego 

60.13.00.00-8 usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego  

85.31.21.20-6 usługi opieki dziennej nad dziećmi niepełnosprawnymi 
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Każdy Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną poszczególnych tras w celu uzyskania 

wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty ze szczególnym uwzględnieniem jej 

długości, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny, 

lub pominięcia elementów niezbędnych  do wykonania umowy. Przez trasę rozumie się dojazd :   

dom  -  szkoła  -  dom ( licząc od momentu odbioru pierwszego dziecka do szkoły i analogicznie w 

drodze powrotnej ).   

Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 

 

2. Zakres usługi będzie obejmował:  

 

     -  odbiór dzieci odprowadzanych przez rodziców ( opiekunów) z ustalonych   

        miejsc we  wskazanych w umowie miejscowościach i o ustalonych   

        godzinach,       

    -   dowóz  i zapewnienie opieki w trakcie  przewozów ,    

    -   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, 

    -   sprawowanie opieki i zwracania uwagi na właściwe zachowanie się  

        uczniów w czasie przejazdu,          

 

3. Ponadto  Wykonawca ma obowiązek:  

    a)   zapewnienia dzieciom w każdym pojeździe opieki na czas  przewozu,  

    b)   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.   

    c)   udzielenia czynnej pomocy dzieciom w czasie wsiadania,  w  

          szczególności dla  osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – wjazdu na wózkach,  

          zajmowania miejsc, zapinania pasów i wysiadania 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 2 dni od daty dokonania uzgodnienia z  

          Zamawiającym, w tym zakresie.   

    g)   ponieść 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.   

4.  Zamawiający przewiduje  możliwości udzielenia zamówień, na podstawie art. 67 ust.1 pkt.6 Prawa 

zamówień publicznych, dotychczasowemu Wykonawcy dowozu niepełnosprawnych dzieci do szkół, 

do 50% wysokości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych prac. 

4.1  Przez prace podobne Zamawiający rozumie  dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkół wraz z 

zapewnieniem opieki. 

4.2. Zamówienia dotyczące usług wskazanych w punkcie 4.1  zostaną udzielone na podstawie 

odrębnej umowy . 

4.3. Zarówno Zamawiającemu, jak i Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy na 

usługi wskazane w pkt 4.1., jest to jedynie prawna możliwość zawarcia umowy z dotychczasowym 

Wykonawcą po wynegocjowaniu jej postanowień w toku wskazanego odrębnego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego.  
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IV.    INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁĄDANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oddzielnie na dwie części. 

 

Część pierwsza - DOWOŻENIE I ODWOŻENIE PO ZAJĘCIACH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z 

GMINY JELCZ-LASKOWICE DO OŚRODKA REHABILITACYJNO-EDUKACYJNEGO DLA DZIECI 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH WE WROCŁAWIU PRZY UL. GÓRNICKIEGO 37a  I DO OŚRODKA 

SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI  NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH WE 

WROCŁAWIU PRZY UL. DWORSKIEJ 8 WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI 

  

trasa dom-szkoła-dom dla 5 dzieci  z n/w miejscowości wg ustalonych punktów:     

 

1.  Jelcz-Laskowice, ul. Bożka – 1 dziecko na wózku inwalidzkim 

2.  Jelcz-Laskowice, ul. Drzewieckiego -1 dziecko na wózku inwalidzkim 

3.  Jelcz-Laskowice, ul. Techników – 1 dziecko  

4.  Minkowice Oławskie, ul. Kolejowa  - 2 dzieci 

 

w terminie od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z wyłączeniem  dni  wolnych  od zajęć 

szkolnych.     
Dowóz uczniów  winien odbywać się  odpowiednio oznakowanym pojazdem  przystosowanym do 

przewozu osób niepełnosprawnych,  wyposażonym  w  windę lub najazdy oraz  miejsca 

przystosowane do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.       
Część druga –  DOWOŻENIE I ODWOŻENIE PO ZAJĘCIACH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z 

GMINY JELCZ-LASKOWICE DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W OŁAWIE PRZY UL. 

IWASZKIEWICZA 9 A WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI 

 

z n/w miejscowości wg ustalonych punktów:     

trasa dom-szkoła-dom I  (  13 dzieci  ) 

 

1)  Grędzina , ul. Główna – 1  uczeń na wózku inwalidzkim 

2)  Grędzina Kolonia -  1 uczeń  

3)  Dziuplina, ul. Główna – 1 uczeń 

4)  Miłoszyce, ul. Dębowa – 1 uczeń   

5)  Miłoszyce, ul. Ogrodowa – 1 uczeń 

6)  Jelcz-Laskowice, ul. Techników – 8 uczniów 
 

Trasa dom-szkoła-dom II  ( 13 dzieci ) 

  

1)  Biskupice Oławskie, ul. B. chrobrego – 1 uczeń 

2)  Miłocice, ul. Główna – 4 uczniów  

3)  Miłocice Małe, ul. Główna – 1 uczeń 

4)  Jelcz-Laskowice, ul. Polna  - 1 uczeń                   

5)  Jelcz-Laskowice, ul. Zielona – 2 uczniów 

6)  Jelcz-Laskowice, ul. Żurawskiego – 1 uczeń 

7)  Jelcz-Laskowice, ul. Liliowa – 1 uczeń na wózku 

9)  Jelcz-Laskowice, ul. Bożka  - 1 uczeń 

10) Łęg – ul. Polna – 1 uczeń 

 

Trasa dom-szkoła-dom III  ( 13  dzieci ) 

 

1)  Jelcz-Laskowice, ul. Mieszka I – 2 uczniów        

2)  Jelcz-Laskowice, ul. Drzewieckiego – 3 uczniów  

3)  Jelcz-Laskowice, ul. Tańskiego  -  2 uczniów  

4)  Jelcz-Laskowice, ul. Grabskiego – 2 uczniów  

5)  Jelcz-Laskowice, ul. Hirszfelda – 4 uczniów     
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w  terminie od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.  z wyłączeniem  dni  wolnych  od  zajęć szkolnych. 

Dowóz uczniów  winien odbywać się trzema odpowiednio oznakowanymi pojazdami  

przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, z których każdy wyposażony jest  w  windę 

lub najazdy oraz  miejsca przystosowane do przewozu osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich.   

  
V.     INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH  

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI.    INFORMACJA DOTYCZĄCA VADIUM   

      Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  

VII.   TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

PUBLICZNEGO  

Termin realizacji od 02  stycznia  2018 r. do 31  grudnia  2018 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 ). 

        

VIII.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU   

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

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada licencję na wykonywanie  

krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika  

drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1414 z późn. zm.). 

Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia i posiada polisę lub inny dokument 

ubezpieczenia na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż  500 000,00 zł. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 

dysponuje: 

-  na część I- co najmniej jednym pojazdem do przewozu 5 uczniów wraz z opiekunem, 

przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonym w windę lub najazdy oraz 

miejsca przystosowane do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich wg załącznika   

do SIWZ. Wszystkie pojazdy muszą być dopuszczone do ruchu na terytorium RP ( z ważnym 

badaniem technicznym )  

- na część II - co najmniej trzema pojazdami do przewozu łącznie 39 uczniów wraz z opiekunem, 

przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonych w windę lub najazdy oraz 

miejsca przystosowane do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.Wszystkie 

pojazdy muszą być dopuszczone do ruchu na terytorium RP ( z ważnym badaniem technicznym )  
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2. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej trzy usługi dowozu 

niepełnosprawnych dzieci do szkół wraz z zapewnieniem opieki, każda o wartości co najmniej 

50.000,00 zł brutto.   

3. dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do  realizacji zamówienia 

publicznego,  odpowiedzialnych  za świadczenie usług:  

 -osobami, które będą pełnić funkcję kierowcy  posiadających odpowiednie uprawnienia do 

prowadzenia   pojazdów  przewożących osoby ( prawo jazdy odpowiedniej kategorii dostosowanej do 

rodzaju pojazdu, łącznie z badaniami psychologicznymi i z minimum rocznym doświadczeniem z 

przewozem osób )   

- osobami, które będą pełnić funkcję opiekuna  - pełnoletnie mające zdolność do czynności prawnych 

o nieposzlakowanej opinii posiadające minimum roczne doświadczenie w opiece nad 

niepełnosprawnymi dziećmi.   

4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w 

inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia.  

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których 

mowa w rozdz. VIII. 1. 2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: 

a) w przypadku określonym w pkt. VIII.1) 2) a)  - warunek zostanie spełniony, jeżeli każdy z 

wykonawców spełni warunek samodzielnie;  

b) w przypadkach określonych w pkt. VIII.1) 2) b) i c) warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z 

wykonawców spełni warunki lub będą łącznie spełniać warunki  

7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. VIII. 1. 2) 

lit. b-c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub 

jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych,  

8.Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. VIII. 7 

niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 

5. Ustawy. 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te zrealizują  usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4) Zamawiający żąda od Wykonawcy (wybranego), który polega na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów: 

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; 

- informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
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13, 14 i 21 ustawy pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert;   

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia, zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym 

przez zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa 

w rozdz. VIII b) c) 

6) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

7) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z 

Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

  

VIIIa. PODSTWY WYKLUCZENIA  

  

1.Podstawy wykluczenia z postępowania Wykonawcy zostały opisane w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 

ustawy.  

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 

wykluczenia;  

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 

lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. poz. 553, z późn. zm.) lub 

art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),  

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny,  

c) skarbowe,  

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769);  

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa  art. 24 

ust. 1 pkt. 13; 

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 

udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami 

selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  
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8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 

pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub 

innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

9) wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w 

stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 

oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);  

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne;  

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli 

odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 

wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

2.Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art.24 ust.5 ustawy. 

pkt 1)w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 

1844 oraz z 2016 r poz. 615); 

pkt 2) Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

pkt 4) Który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji , zawarta z 

zamawiającym o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 

zasadzenia odszkodowania. 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB     DOKUMENTÓW,POTWIERDZAJĄCYCH  

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK  

     PODSTAW WYKLUCZENIA  

1.Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w 

zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą 

stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. 

2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym 

mowa w rozdz. IX. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak 

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia – załącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ . 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - 

warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o 

którym mowa w rozdz. IX. 1 niniejszej SIWZ.    
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4.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na podstawie art. 24aa, wezwie wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

a) W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę kompetencji lub uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

- Wykonawca spełni warunek jeżeli przedłoży ważną licencję na wykonanie krajowego transportu 

drogowego osób zgodnie z ustawą  z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  

b) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający będzie żądał: 

-  wykazu  usług transportowych ( załącznik  nr 7 do SIWZ ) , o których mowa w rozdz. VIII   

SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, 

z załączeniem dowodów określających czy te  usługi  zostały wykonane należycie,   przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego  usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów ;   

-  wykazu niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia środków transportowych ( załącznik nr 

6 do SIWZ ), jakie posiada Wykonawca, przystosowanych do przewozu  osób niepełnosprawnych z 

możliwością przewozu minimum dwóch osób na wózkach inwalidzkich w każdym aucie;     

-   wykazu osób ( załącznik nr 8 do SIWZ ) , o których mowa w rozdz. VIII   SIWZ, skierowanych 

przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z imionami i nazwiskami tych osób, 

oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami;   

c) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zamawiający będzie żądał : 

- dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

określoną przez zamawiającego w rozdz. VIII.   

d) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 

zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: 

-     odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. c powyżej, składa: 

- informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 

dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 

dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

             e)    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 

cywilne, konsorcja, itp.), podmiotów trzecich udostępniających zasoby, dokumenty i oświadczenia 

określone w ust. IX  pkt. 4 ppkt. c i d   zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotów trzecich udostępniających zasoby. 

5.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.   

6.W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 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). 
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7.Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. IX. 1. niniejszej SIWZ, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 

PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 

zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

8. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące 

wymagania: 

1)  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2) W przypadku, o którym mowa w pkt 1 wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu  o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego i przedstawiają Zamawiającemu dokument, z którego 

wynika pełnomocnictwo. 

3)Wszelkie zawarte w SIWZ warunki i wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do 

wykonawców, o których mowa w pkt 1. 

4) Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty 

występujące wspólnie. Wszelka korespondencja między zamawiającym a wykonawcami wspólnie 

ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze 

skutkiem dla mocodawców. 

9. Dokumenty podmiotów zagranicznych 

1). Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: dokument  lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania potwierdzające, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert, 

2). Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania  nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  

10. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 

od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

 

X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  A 

TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI. 

1.Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i 

dokumentów wymienionych w rozdziale IX niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w 

wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział 

wyłącznie formę pisemną. 

2.W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 

sprawy określonym w SIWZ. 

3.Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 

winny być składane na adres:  Zespół Ekonomiczno-Administracyjny,  ul. Witosa 41 , 55-220 Jelcz-

Laskowice  ( siedziba : ul. Bożka 16/8, 55-220 Jelcz-Laskowice ) 
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4.Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: w.wysoczanska@zea-jelcz-laskowice.pl   

5.Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane   w formie  

elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 

otrzymania. 

6.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

7.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na  2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie 

treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

8.Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w rozdz. X. 7 niniejszej SIWZ. 

9.W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

10.Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

11.Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Wiesława 

Wysoczańska.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny 

kontakt - zarówno z Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z 

Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie 

reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i 

osobisty w swojej siedzibie. 

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 osób) 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. 

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.  

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem 

terminu składania ofert. 

mailto:w.wysoczanska@zea-jelcz-laskowice.pl
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2.Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 

3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1.Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego 

przedmiotu zamówienia,   cenę ofertową brutto oraz inne kryteria, zobowiązanie 

dotyczące terminu realizacji zamówienia,   warunków określonych w SIWZ, 

oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień 

SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń . 

2) oświadczenia wymienione w rozdziale IX. 1-3 niniejszej SIWZ; 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą 

i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na 

zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3.W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 

przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do 

oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

4.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia zawierającą jedną, 

jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich 

ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

6.Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

7.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane  z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

8.Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta 

wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając 

jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

9.Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny, ul. 

Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice ( obecnie siedziba ZEA : ul. Bożka 15/8 , Jelcz-Laskowice ) i 

oznakować w następujący sposób: 

 OFERTA PRZETARGOWA   

DOWOŻENIE I ODWOŻENIE PO ZAJĘCIACH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z 

GMINY JELCZ-LASKOWICE DO OŚRODKA REHABILITACYJNO-EDUKACYJNEGO 

DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH WE WROCŁAWIU PRZY UL. GÓRNICKIEGO 37a  

I DO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI   NIESŁYSZĄCYCH I 

SŁABOSŁYSZĄCYCH WE WROCŁAWIU PRZY UL. DWORSKIEJ 8 ORAZ DO ZESPOŁU 

SZKÓŁ SPECJALNYCH W OŁAWIE PRZY UL. IWASZKIEWICZA 9 A  WRAZ Z 

ZAPEWNIENIEM OPIEKI 

 
Nie otwierać przed …..... (data) …........... (godzina) 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane 

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 

z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. 

zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i 

jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

2.Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
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przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 

jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że 

wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez 

zastrzeżeń. 

3.Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 

zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

4.Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 

art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 

przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 

zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, 

jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

5.Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 

terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych 

zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty 

oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany 

i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

6.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek 

z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w 

pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze 

złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

7.Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie 

średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

8.Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 

PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące 

treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert 

w trybie przewidzianym w rozdziale X niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują 

negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia 

ofert. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne: spełnia/nie spełnia. 

XIII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Bożka 15 pok. ( 8 II piętro ) do dnia  

11.12.2017 r., do godziny  11:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale XII  

SIWZ.  

2.Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 

oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

3.Oferta złożona po terminie wskazanym w  niniejszej SIWZ zostanie odrzucona.   

4.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 8, w dniu  11.12.2017.r., o godzinie  

14:00. 

5.Otwarcie ofert jest jawne. 

6.Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

PZP.  

7.Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie  

 www.zea-jelcz-laskowice.pl   informacje dotyczące: 

a)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b)  firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c)  ceny oraz innych kryteriów określonych w SIWZ  

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 



15 

 

1.Wykonawca określa cenę oferty  poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg 

wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ .  

2.Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia uwzględniając przewidywaną ilość dni nauki szkolnej- 183 dni, w trakcie realizacji 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej 

SIWZ. 

3.Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto. 

4.Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

5.Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 

usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, 

składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, 

których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku 

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w 

kryteriach: 

1. Cena oferty brutto – waga 60% ( 60 pkt. ) – tj. Iloczyn ceny dziennego przewozu wyrażonej w 

PLN ( określonego w załączniku nr 1 do SIWZ ) i 183 ( przewidywana ilość dni nauki szkolnej ) 

Wartość punktowa ceny brutto oferty: C=(Cn/Cb ) x 100 x 60% 

gdzie: 

C – ilość punktów w kryterium cena 

Cn – cena najniższej oferty 

Cb – cena oferty badanej 

2.   wyposażenie umożliwiające wjazd wózka inwalidzkiego do pojazdu: - waga 20% ( 20 pkt.) 

       wg punktacji:   

na cz. I 

   -  posiadający podjazd     - 0 pkt     

  -  posiadający windę hydrauliczną      - 20 pkt                   
Na cz. II 

  -  trzy samochody posiadające  podjazdy                               -  0 pkt 

   -  jeden samochód posiadający windę hydrauliczną, dwa samochody posiadające podjazdy – 5 pkt 

   -  jeden samochód posiadający podjazd, a dwa samochody posiadające windy hydrauliczne – 10 pkt 

   - trzy samochody posiadające  windy  hydrauliczne     - 20pkt 

 

3.  wiek samochodu   –   waga 20% ( 20 pkt. ) 

     wg punktacji: 

  - trzy samochody powyżej 8 lat – 0 pkt 

  - jeden samochód do 8 lat, dwa samochody powyżej 8 lat -  5 pkt. 

  - dwa samochody do 8 lat, jeden samochód powyżej 8 lat – 10 pkt. 

  - trzy samochody do 8 lat – 20 pkt. 

  

3  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim  
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     wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako  

     najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub  

    więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający  

    spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej  

    cenie , zamawiający wzywa wykonawców , którzy złożyli te oferty , do złożenia w terminie 

określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 

5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

 

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY  W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1.Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 

wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

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

zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 

współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego 

okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości 

wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania 

zamówienia. 

3.Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru  stanowiącego załącznik nr 4 i nr 5 do SIWZ. 

4.Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

5.W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których 

mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

 Zamawiający nie wymaga należytego wykonania umowy 

XVIII.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

WYMAGA OD  WYKONAWCY , ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH  

Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 4 i 5 do SIWZ. 

XIX POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1.Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak 

dla postępowań poniżej  kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy PZP. 
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2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz.2164  tekst jednolity z póź. 

zmianami).).    

XXI ZAŁACZNIKI DO SIWZ 

Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść: 

1.  Załącznik nr 1 do SIWZ -   oferta 

2.  Załącznik nr 2  do SIWZ -  oświadczenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu  

3.  Załącznik nr 3  do SIWZ -  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

4.  Załącznik nr 4  do SIWZ -  wzór umowy na I część 

5.  Załącznik nr 5  do SIWZ -  wzór umowy na II część 

6.  Załącznik nr 6  do SIWZ -  potencjał techniczny 

7.  Załącznik nr 7  do SIWZ -  doświadczenie 

8.  Załącznik nr 8  do SIWZ -  wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia 

9.  Załącznik nr 9  do SIWZ -  informacja o grupie kapitałowej 

  

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Treść SIWZ  z załącznikami zatwierdzam 
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 Załącznik nr 1 do SIWZ 

    

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

       ( nazwa i adres Wykonawcy)                             

                                                              DATA ............................................ 

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

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

OFERTA 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pod nazwą:   

DOWOŻENIE I ODWOŻENIE PO ZAJĘCIACH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY JELCZ-

LASKOWICE DO OŚRODKA REHABILITACYJNO-EDUKACYJNEGO DLA DZIECI 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH WE WROCŁAWIU PRZY UL. GÓRNICKIEGO 37a  I DO OŚRODKA 

SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI   NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH WE 

WROCŁAIU PRZY UL. DWORSKIEJ 8 ORAZ DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W OŁAWIE PRZY 

UL. IWASZKIEWICZA 9 A  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……………( trasa przejazdu 
dom-szkoła-dom  )    =………………..zł 

                  ( słownie złotych:   …………………………………………………)+ podatek VAT ……..%                                                        
  
Wartość brutto dziennego kosztu dowozu  ……………. zł ( słownie złotych………………………………………..) 
  

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……………( trasa przejazdu 
dom-szkoła-dom  )    =………………..zł 

                  ( słownie złotych:   …………………………………………………)+ podatek VAT ……..%                                                        
  
  
Wartość brutto dziennego kosztu dowozu  ……………. zł ( słownie złotych: ………………………………) 
2.    
Cz. I. *  Oświadczam, że posiadam pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych  
      poruszających się na wózkach inwalidzkich:   
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   - posiadający podjazd  tak/nie*       

  - posiadający windę hydrauliczną  tak/nie*                 
                       
Cz. II.  * Oświadczam, że posiadam pojazdy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych  
      poruszających się na wózkach inwalidzkich:        
-  trzy  samochody posiadające  podjazdy                      -  tak/nie*  

-  jeden samochód posiadający windę hydrauliczną, dwa samochody posiadające podjazdy –  tak/nie* 

-  jeden samochód posiadający podjazd, a dwa samochody posiadające windy hydrauliczne – tak/nie* 

-  trzy samochody posiadające  windy  hydrauliczne     -  tak/nie* 

       umożliwiające  wjazd wózków inwalidzkich do samochodu.   
3.    
Cz. I.  Oświadczamy, ze posiadamy pojazd w wieku: 
  -  powyżej 8 lat    -  tak/nie*        

  -  do 8 lat           -  tak/nie*                                               
Cz. II. Oświadczamy, że posiadamy pojazdy w wieku: 
  - trzy samochody powyżej 8 lat –  tak/nie*        

  - jeden samochód do 8 lat, dwa samochody powyżej 8 lat -   tak/nie*        

  - dwa samochody do 8 lat, jeden samochód powyżej 8 lat –  tak/nie*        

  - trzy samochody do 8 lat –  tak/nie*        

4.  Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania    
     zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 
5. 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. 
6.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
     w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
7.  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.  
8. 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   

 9.  Osobą do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań jest: 
 
        Pan/Pani : …………………………………………………………………..  
  
        Tel. kontaktowy : ………………………………………………………………. 
11. Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
       i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej  
      przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne ) jest: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tel. kontaktowy: ……………………………………………………………………… 
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12. Oświadczamy , że  przedmiot zamówienia wykonamy: sami / z udziałem podwykonawców *) 
następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:…….......... 

Część/zakres zamówienia 
Nazwa (firma) podwykonawcy 

 (art. 36b ust 1 ustawy) 

 

 

 

  

13.Oświadczamy, że wszystkie strony oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i cała oferta 

składa się z …………. stron. 

14. Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, 
małych i średnich jesteśmy (należy zaznaczyć znakiem X)1): 

 średnim 

przedsiębiorstwem 

 

 małym przedsiębiorstwem  

 mikroprzedsiębiorstwem  

 inne  

 - średnie przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie 

przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro; 

- małe przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 

milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro; 

  - mikroprzedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 

milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.                                        

                                                       

 * UWAGA! należy zaznaczyć właściwe 
15. Oświadczam, że wybór oferty: 

- nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego *. 
-  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu 
zamówienia): 
____________________________________________ *. 
Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca 
obowiązek 
podatkowy u Zamawiającego to ___________ zł netto *. 
  
* UWAGA! należy zaznaczyć właściwe 

 

 

 

  

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

          ( miejscowość i data  )                            ( podpis i pieczątka  imienna  Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ  wzór 

  

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

             /pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/ 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „DOWOŻENIE I ODWOŻENIE 

PO ZAJĘCIACH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY JELCZ-LASKOWICE DO OŚRODKA 

REHABILITACYJNO-EDUKACYJNEGO DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH WE WROCŁAWIU 

PRZY UL. GÓRNICKIEGO 37a  I DO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI   

NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH WE WROCŁAIU PRZY UL. DWORSKIEJ 8 ORAZ DO 

ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W OŁAWIE PRZY UL. IWASZKIEWICZA 9 A  WRAZ Z 

ZAPEWNIENIEM OPIEKI” 

oświadczam, co następuje: 

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie: 

   1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  
              o ile wynika to z odrębnych przepisów, 
   2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
   3) zdolności technicznej lub zawodowej; 
2. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów (jeżeli dotyczy): 

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

………………………………...…., w następującym zakresie: 

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

………………………………………… 

(data i podpis osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ  wzór 

 

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

             /pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/ 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.) 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ DOWOŻENIE I ODWOŻENIE 

PO ZAJĘCIACH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY JELCZ-LASKOWICE DO OŚRODKA 

REHABILITACYJNO-EDUKACYJNEGO DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH WE WROCŁAWIU 

PRZY UL. GÓRNICKIEGO 37a  I DO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI   

NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH WE WROCŁAIU PRZY UL. DWORSKIEJ 8 ORAZ DO 

ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W OŁAWIE PRZY UL. IWASZKIEWICZA 9 A  WRAZ Z 

ZAPEWNIENIEM OPIEKI” 

  

oświadczam, co następuje: 

1. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5  ustawy Pzp)*.  

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

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

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 

Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

……………………… 

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.:  

…………………………………………………………………….………………………... 
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(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL)  

podlega / nie podlega* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL), 

podlega / nie podlega* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

5. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

(* niepotrzebne skreślić) 

 

 

 

………………………………………… 

                                                                                                (data i podpis osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 

 
 

WZÓR UMOWY 

zawarta dnia  …………………… roku w  Jelczu-Laskowicach 
pomiędzy 
Nabywca: 
Gmina Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice 
NIP 9121715777 
Odbiorca : 
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny , ul. W. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice 
Reprezentowany  przez: 
1. Arkadiusza Kwiatkowskiego  -  Dyrektora 
2. Lucynę Suchań                          - Głównego Księgowego  
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,   

a  ………………………………………… 

zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 

1.  ………………………………………. 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

W wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. ) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do 
wykonania zamówienie publiczne pod nazwą: „DOWOŻENIE I ODWOŻENIE PO ZAJĘCIACH UCZNIÓW 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY JELCZ-LASKOWICE DO OŚRODKA REHABILITACYJNO-
EDUKACYJNEGO DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH WE WROCŁAWIU PRZY UL. GÓRNICKIEGO 37a  I 
DO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI   NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH WE 
WROCŁAIU PRZY UL. DWORSKIEJ 8 ORAZ DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W OŁAWIE PRZY UL. 
IWASZKIEWICZA 9 A  WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI” 
 
  

1. Przedmiotem umowy jest bezpieczny i punktualny dowóz uczniów 
z terenu Gminy  Jelcz-Laskowice do  Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego Dla Dzieci 
Niepełnosprawnych We Wrocławiu przy ul. Górnickiego 37a i do Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego Dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu przy ul. Dworskiej 8 
wraz zapewnieniem opieki. 

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 dyrektorów 

              placówek szkolnych . 
 

§ 2 
 

               Umowę zawiera się na okres od dnia 02.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.   

§ 3 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczniów oraz przebiegu tras dowozu 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. 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia, sprawny technicznie tabor i zasoby ludzkie, 
warunkujące prawidłową realizację usługi. 

2. Wykonawca zapewnia do realizacji niniejszej umowy pojazd,  który wyprodukowany został nie wcześniej 
niż w roku :   
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………  wyposażony w : 
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………………………………………………………………………………………………………………… 
pozwalający na wjazd osoby na wózku inwalidzkim. 
Posiadający ilość miejsc siedzących ………………wyposażony w pasy bezpieczeństwa 
Oraz  ……………….stanowisk do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach 
inwalidzkich, posiadający umocowanie wózków wraz z pasażerem podczas transportu. 
  

3. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) dowieźć uczniów na określoną godzinę i zapewnić powrót zgodnie 

z wyznaczoną trasą, na którą złożył ofertę, zapewnić opiekę nad uczniami na każdej trasie w czasie 
przewozu  zgodnie z warunkami  określonymi szczegółowo w SIWZ i w ofercie Wykonawcy, 

2) zapewnić właściwe i zgodne z przepisami oznakowanie pojazdu przeznaczonego do przewozu uczniów, 
3) zapewnić najwyższy poziom usług, sprawność techniczną pojazdu, a także odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe kierowcy, 
4) pokryć szkody wynikające z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania 

usługi, 
5) przedłożyć Zamawiającemu kopię   polisy OC na czas trwania umowy w zakresie prowadzonej 

działalności, 
6) przedstawić zamawiającemu kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu wraz z opłaconym ubezpieczeniem 

OC, NW 
       7)    zapewnić opiekę w ilości  dostosowanej do potrzeb wg uznania Wykonawcy zapewniającej  
              bezpieczeństwo dzieci – minimalnie  jeden opiekun w każdym pojeździe. 
      8)     zapewnić w pojeździe przewóz osób na wózkach inwalidzkich  ze stanowiskami do  
              ich bezpiecznego przewozu. 
      9)     zatrudnić  na umowę o pracę ( w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
               – Kodeks pracy ( tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) na okres realizacji przedmiotu  
              zamówienia jedną osobę pełniącą funkcję kierowcy oraz jedną osobę pełniącą funkcję opiekuna. 
  
Zatrudnienie osób wskazanych powyżej przy realizacji  zamówienia nastąpi nie później niż w terminie 2 dni 
roboczych od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia wskazanej w umowie i powinno trwać do  
końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną 
do wykonywania czynności o których mowa powyżej lub przez pracodawcę, przed zakończeniem tego okresu , 
wykonawca zatrudni na to miejsce, także na umowę o pracę  inne osoby, które będą spełniały warunki udziału w 
postępowaniu i będą mogły wykonywać powierzone czynności. Wykonawca niezwłocznie - nie później niż  3 dni 
roboczych od zaistnienia zdarzenia rozwiązania stosunku pracy informuje zamawiającego. 
W celu udokumentowania zatrudnienia osób do wykonywania czynności o których mowa powyżej , wykonawca 
na etapie wykonywania zamówienia przedstawia niezwłocznie ( w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych ) 
zamawiającemu na jego każde żądanie, zaświadczenia z właściwego oddziału ZUS potwierdzającego opłacanie 
przez wykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 
pracę za ostatni okres rozliczeniowy oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń ( zanonimizowaną ) . 
 
Niespełnienie wymagania dostarczenia zaświadczenia w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych z właściwego 
oddziału ZUZ potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy skutkować będzie naliczeniem  
kary umownej w wysokości 50% dziennego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu tego 
dokumentu.  
 
Niespełnienie wymagań dostarczenia w terminie nie dłuższym niż 5 dni robocze poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 
ubezpieczeń   skutkować będzie naliczeniem  kary umownej w wysokości 50% dziennego wynagrodzenia za 
każdy dzień zwłoki w dostarczeniu tego dokumentu.  
    

§ 5         

1. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie/nie będzie1 z udziałem  podwykonawców, 

z zastrzeżeniem poniższych przepisów. 
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem jest …., jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma 
obowiązek posiadać odpowiednie kwalifikacje do realizacji zleconej części zamówienia oraz dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zamawiający może 
żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 3 dni. 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 
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3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo  
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3. 

5.   Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,   
      w terminie określonym ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
6.   Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu  
      poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo   
      w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
7.  Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo    
       w przypadkach, o których mowa w ust. 4. 
8.  Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,     
     w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada  
    Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo   
     w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5%   
    kwoty, o której mowa w § 6  ust. 1 niniejszej umowy.  
    Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo  o wartości większej  
    niż 50.000 zł.  
10.W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3,  
     zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem  
     wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
11.Przepisy ust. 2-10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
12.Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków  
     wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania  
     podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za własne. 
13.Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy  
     lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo,  
     lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o  podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub  
    usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub  
    dalszego podwykonawcę zamówienia.   
14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu  
      przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za  
     zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo,   
15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy  
      lub dalszemu podwykonawcy. 
16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie  
      pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu  
      podwykonawcy, o których mowa w ust. 13 w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tej informacji. 
17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  
      Zamawiający może: 

1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu  podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

    2)   złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy  lub  
          dalszego   podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego   co do  
          wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

              3)   dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
                    podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
18.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  o których mowa  
      w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego  
     Wykonawcy. 
19.Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  
     o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% kwoty,  
     o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie  
     zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 
20.Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy,  
     podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964   
     r. - Kodeks cywilny 

    

§ 6   

1. Wartość umowy wynosi: …………..zł brutto ( koszt dziennego przewozu wykazanego w ofercie ) x183 

dni ( przewidywana ilość dni nauki szkolnej ) = …………………zł brutto ( słownie złotych:   

…………………..) w tym podatek VAT ………………..zł 
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2.  Należność za wykonaną usługę rozliczana będzie wg stawki  ………….zł netto+8 % VAT 

 ( słownie:  ………………   ) za  jeden dzień wykonanego kursu ,    zgodnie z rozkładem jazdy oraz na 

podstawie potwierdzenia przez szkołę uczestnictwa dzieci w zajęciach .  

       3.     Rozliczenie miesięczne następowało będzie na podstawie potwierdzonej  przez szkołę  

               miesięcznej listy obecności dzieci ( wg wzoru sporządzonego przez zamawiającego )    

       4.   Podstawą do zapłaty należności jest faktura VAT Wykonawcy z załączoną potwierdzoną przez  
               szkołę listą obecności dzieci 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. 
        7.  Za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
        8.   Faktury wystawione nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy bez ujemnych skutków  
               prawnych dla Zamawiającego. 
       9.   W przypadku niedotrzymania terminu płatności przez Zamawiającego – Wykonawcy  
              przysługują ustawowe odsetki za zwłokę. 

 

§ 7 

W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia   Zamawiającego 
na nr tel. 71 712 09 88 lub 71 712 09 89  oraz 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 

§ 8 

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

§ 9 

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. 
               4) Wykonawca  nie zatrudnił pracowników na umowę o pracę  pomimo kilkakrotnych  
                     wezwań przez zamawiającego                

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. 



28 

 

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. 

8. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z warunków niniejszej umowy i z tych przyczyn 
odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 20% wartości umowy brutto.  

9. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji niniejszej umowy zapłaci on 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy brutto. 
 

§ 10           

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli zmiany 
będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności zmiany postanowień umowy mogą 
dotyczyć:  
1) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana 
spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub 
okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy: 
-siły wyższej tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia. Strony za okoliczności siły wyższej 
uznają w szczególności : powódź, huragan lub trąba powietrzna, trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego 
pożar ,działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk ogólnokrajowy lub ogłoszony stan klęski 
żywiołowej. 
2)  Zmiany w sposobie realizacji przedmiotu umowy w postaci:  
-  Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy (adresu), 
-  Zmiany ustawowej stawki podatku VAT wprowadzona w życie po dacie podpisania umowy i w konsekwencji 
zmiana wynagrodzenia (przy czym zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota brutto, kwota netto pozostaje bez 
zmian). 
 -  Konieczności zmiany osób  skierowanych do realizacji umowy  
-  W przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których 
wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny dla 
wyeliminowania tych błędów. 
Wszystkie powyższe postanowienia  stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie 
stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień 
zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności 
zmiany. Podstawą do zawarcia aneksu są dokumenty z  których wynika uzasadnienie dokonanych zmian. 

§ 11 
1. Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogą być wprowadzone do 

umowy w każdym czasie. 
2. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez Umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy 

w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. 
                                                                         § 12 

1.  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. 
2. Spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy po wyczerpaniu postępowania pojednawczego  
      będzie rozstrzygał właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.  

§ 13 

Umowa została sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach: po  jednym dla  
 Każdej ze stron 

Wykonawca                                  Zamawiający 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 
 

WZÓR UMOWY 

zawarta dnia  …………………… roku w  Jelczu-Laskowicach 
pomiędzy 
Nabywca: 
Gmina Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice 
NIP 9121715777 
Odbiorca : 
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny , ul. W. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice 
Reprezentowany  przez: 
1. Arkadiusza Kwiatkowskiego  -  Dyrektora 
2. Lucynę Suchań                          - Głównego Księgowego  
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,   

a  ………………………………………… 

zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 

1.  ………………………………………. 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

W wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. ) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do 
wykonania zamówienie publiczne pod nazwą: „DOWOŻENIE I ODWOŻENIE PO ZAJĘCIACH UCZNIÓW 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY JELCZ-LASKOWICE DO OŚRODKA REHABILITACYJNO-
EDUKACYJNEGO DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH WE WROCŁAWIU PRZY UL. GÓRNICKIEGO 37a  I 
DO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI   NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH WE 
WROCŁAIU PRZY UL. DWORSKIEJ 8 ORAZ DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W OŁAWIE PRZY UL. 
IWASZKIEWICZA 9 A  WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI” 
 
  

1.   Przedmiotem umowy jest bezpieczny i punktualny dowóz uczniów z terenu Gminy  Jelcz-Laskowice do  
      Zespołu Szkół Specjalnych w Oławie przy ul. Iwaszkiewicza 9A   

       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 . 
 

§ 2 
 

               Umowę zawiera się na okres od dnia 02.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.   

 

§ 3 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby uczniów oraz przebiegu tras dowozu 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. 

§ 4 

1.  Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia, sprawny technicznie tabor i zasoby ludzkie,  
     warunkujące prawidłową realizację usługi. 
2. Wykonawca zapewnia do realizacji niniejszej umowy pojazdy,  które wyprodukowane zostały nie wcześniej  
     niż w roku :   

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………  wyposażone w : 
………………………………………………………………………………………………………………… 
pozwalające na wjazd osoby na wózku inwalidzkim. 
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Posiadające ilość miejsc siedzących ………………wyposażone w pasy bezpieczeństwa 
Oraz  ……………….stanowisk do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach 
inwalidzkich, posiadające umocowanie wózków wraz z pasażerem podczas transportu. 
  

3.    Wykonawca zobowiązuje się: 
           1) dowieźć uczniów na określoną godzinę i zapewnić powrót zgodnie 

z wyznaczonymi trasami, na które złożył ofertę, zapewnić opiekę nad uczniami na każdej trasie w czasie   
przewozu  zgodnie z warunkami  określonymi szczegółowo w SIWZ i w ofercie Wykonawcy, 

            2) zapewnić właściwe i zgodne z przepisami oznakowanie pojazdów przeznaczonych do przewozu  
                uczniów, 
            3) zapewnić najwyższy poziom usług, sprawność techniczną pojazdu, a także odpowiednie kwalifikacje  
                zawodowe kierowcy, 
            4) pokryć szkody wynikające z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie  
                wykonywania usługi, 
            5) przedłożyć Zamawiającemu kopię   polisy OC na czas trwania umowy w zakresie prowadzonej  
                 działalności, 
            6) przedstawić zamawiającemu kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów wraz z opłaconymi  
                ubezpieczeniami OC, NW 
            7) zapewnić opiekę w ilości  dostosowanej do potrzeb wg uznania Wykonawcy zapewniającej  
                bezpieczeństwo dzieci – minimalnie  jeden opiekun w każdym pojeździe. 
            8) zapewnić w każdym pojeździe przewóz osób na wózkach inwalidzkich  ze stanowiskami do  
                ich bezpiecznego przewozu. 
            9) zatrudnić  na umowę o pracę ( w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
             – Kodeks pracy ( tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) na okres realizacji przedmiotu  
             zamówienia trzy osoby pełniące funkcję kierowcy oraz  trzy osoby pełniące funkcje opiekuna. 
  
Zatrudnienie osób wskazanych powyżej przy realizacji  zamówienia nastąpi nie później niż w terminie 2 dni 
roboczych od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia wskazanej w umowie i powinno trwać do  
końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną 
do wykonywania czynności o których mowa powyżej lub przez pracodawcę, przed zakończeniem tego okresu , 
wykonawca zatrudni na to miejsce, także na umowę o pracę  inne osoby, które będą spełniały warunki udziału w 
postępowaniu i będą mogły wykonywać powierzone czynności. Wykonawca niezwłocznie - nie później niż  3 dni 
roboczych od zaistnienia zdarzenia rozwiązania stosunku pracy informuje zamawiającego. 
W celu udokumentowania zatrudnienia osób do wykonywania czynności o których mowa powyżej , wykonawca 
na etapie wykonywania zamówienia przedstawia niezwłocznie ( w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych ) 
zamawiającemu na jego każde żądanie, zaświadczenia z właściwego oddziału ZUS potwierdzającego opłacanie 
przez wykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 
pracę za ostatni okres rozliczeniowy oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń ( zanonimizowaną ) . 
 
Niespełnienie wymagania dostarczenia zaświadczenia w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych z właściwego 
oddziału ZUZ potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy skutkować będzie naliczeniem  
kary umownej w wysokości 50% dziennego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu tego 
dokumentu.  
 
Niespełnienie wymagań dostarczenia w terminie nie dłuższym niż 5 dni robocze poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 
ubezpieczeń   skutkować będzie naliczeniem  kary umownej w wysokości 50% dziennego wynagrodzenia za 
każdy dzień zwłoki w dostarczeniu tego dokumentu.  

    

§ 5            

1. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie/nie będzie2 z udziałem  podwykonawców, z 

zastrzeżeniem poniższych przepisów. 
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem jest …., jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek 
posiadać odpowiednie kwalifikacje do realizacji zleconej części zamówienia oraz dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zamawiający może żądać od 
Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 3 dni. 
3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

                                                           
2 Niepotrzebne skreślić 
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podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
4. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo  

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,   
      w terminie określonym ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
6.   Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu  
      poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo   
      w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
7.  Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo    
       w przypadkach, o których mowa w ust. 4. 
8.  Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,     
     w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada  
    Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo   
     w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5%   
    kwoty, o której mowa w § 6  ust. 1 niniejszej umowy.  
    Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo  o wartości większej  
    niż 50.000 zł.  
10.W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3,  
     zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem  
     wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
11.Przepisy ust. 2-10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
12.Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków  
     wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania  
     podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za własne. 
13.Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy  
     lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo,  
     lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o  podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub  
    usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub  
    dalszego podwykonawcę zamówienia.   
14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu  
      przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za  
     zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo,   
15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy  
      lub dalszemu podwykonawcy. 
16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie  
      pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu  
      podwykonawcy, o których mowa w ust. 13 w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tej informacji. 
17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  
      Zamawiający może: 

1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu  podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

    2)   złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy  lub  
          dalszego   podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego   co do  
          wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

              3)   dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
                    podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
18.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  o których mowa  
      w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego  
     Wykonawcy. 
19.Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  
     o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% kwoty,  
     o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie  
     zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 
20.Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy,  
     podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964   
     r. - Kodeks cywilny 

§ 6  

1. Wartość umowy wynosi: …………..zł brutto ( koszt dziennego przewozu wykazanego w ofercie ) x183 

dni ( przewidywana ilość dni nauki szkolnej ) = …………………zł brutto ( słownie złotych:   

…………………..) w tym podatek VAT ………………..zł 

 

2.     Należność za wykonaną usługę rozliczana będzie wg stawki  ………….zł netto+8 % VAT 
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 ( słownie:  ………………   ) za  jeden dzień wykonanego kursu ,    zgodnie z rozkładem jazdy oraz na 

podstawie potwierdzenia przez szkołę uczestnictwa dzieci w zajęciach. 

       3.     Rozliczenie miesięczne następowało będzie na podstawie potwierdzonej  przez szkołę  

               miesięcznej listy obecności dzieci ( wg wzoru sporządzonego przez zamawiającego )    

       4.    Podstawą do zapłaty należności jest faktura VAT Wykonawcy z załączoną potwierdzoną przez  
               szkołę listą obecności dzieci 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. 

 

§ 7 

W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia   Zamawiającego 
na nr tel. 71 712 09 88 lub 71 712 09 89  oraz 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 

§ 8 

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

§ 9 

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. 
               4) Wykonawca  nie zatrudnił pracowników na umowę o pracę  pomimo kilkakrotnych  
                     wezwań przez zamawiającego                

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. 
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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. 
8.   W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z warunków niniejszej umowy i z tych przyczyn  
       odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w   
       wysokości 20% wartości umowy brutto.  
9.   W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji niniejszej umowy zapłaci on 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy brutto. 

 

§ 10             

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli zmiany 
będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności zmiany postanowień umowy mogą 
dotyczyć:  
1) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana 
spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub 
okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy: 
-siły wyższej tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia. Strony za okoliczności siły wyższej 
uznają w szczególności : powódź, huragan lub trąba powietrzna, trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego 
pożar ,działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk ogólnokrajowy lub ogłoszony stan klęski 
żywiołowej. 
2)  Zmiany w sposobie realizacji przedmiotu umowy w postaci:  
-  Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy (adresu), 
-  Zmiany ustawowej stawki podatku VAT wprowadzona w życie po dacie podpisania umowy i w konsekwencji 
zmiana wynagrodzenia (przy czym zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota brutto, kwota netto pozostaje bez 
zmian). 
 -  Konieczności zmiany osób  skierowanych do realizacji umowy  
-  W przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których 
wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny dla 
wyeliminowania tych błędów. 
Wszystkie powyższe postanowienia  stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie 
stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień 
zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności 
zmiany. Podstawą do zawarcia aneksu są dokumenty z  których wynika uzasadnienie dokonanych zmian. 
 

§ 11 
 

1.    Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogą być wprowadzone do  
       umowy w każdym czasie. 
2.    Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez Umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy  
       w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. 
 

                                                                         § 12 
 

1.  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. 
2. Spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy po wyczerpaniu postępowania pojednawczego  
      będzie rozstrzygał właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 13 

Umowa została sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach: po  jednym dla  
 Każdej ze stron 

 

 

Wykonawca                                  Zamawiający 

 



34 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

  

……………………………….. 

(nazwa i adres wykonawcy) 

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

  „DOWOŻENIE I ODWOŻENIE PO ZAJĘCIACH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY JELCZ-
LASKOWICE DO OŚRODKA REHABILITACYJNO-EDUKACYJNEGO DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
WE WROCŁAWIU PRZY UL. GÓRNICKIEGO 37a  I DO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA 
DZIECI   NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH WE WROCŁAIU PRZY UL. DWORSKIEJ 8 ORAZ DO 
ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W OŁAWIE PRZY UL. IWASZKIEWICZA 9 A  WRAZ Z ZAPEWNIENIEM 
OPIEKI” 
 
Na część I* 

Na część II*  

  

Przedstawiam/my 

POTENCJAŁ TECHNICZNY 

 

N
az
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a 
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d
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tr
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N
r 
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cy
jn
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L
ic

zb
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m
ie

js
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si
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cy

ch
 

  

R
o
k
 p

ro
d
u
k
cj

i Informacja o 

podstawie do 

dysponowania 

pojazdem 

Wyposażenie  

( podjazd, winda, pasy 

bezpieczeństwa, ilość 

stanowisk do przewozu 

wózków itp. ) 

      

      

      

      

      

      

* Niepotrzebne skreślić 

 

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

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

  

……………………………….. 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

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

 „DOWOŻENIE I ODWOŻENIE PO ZAJĘCIACH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY JELCZ-
LASKOWICE DO OŚRODKA REHABILITACYJNO-EDUKACYJNEGO DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
WE WROCŁAWIU PRZY UL. GÓRNICKIEGO 37a  I DO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA 
DZIECI   NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH WE WROCŁAIU PRZY UL. DWORSKIEJ 8 ORAZ DO 
ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W OŁAWIE PRZY UL. IWASZKIEWICZA 9 A  WRAZ Z ZAPEWNIENIEM 
OPIEKI” 

Na część I* 

Na część II*  

   

 doświadczenie 

 Opis wykonywanych 

usług 

 Wartość brutto 

wykonanej usługi 

 Data wykonania 

zamówienia 

zgodnie z zawartą 

umową 

 Zamawiający  Doświadczenie  

 

 

   Własne* 

Lub  

innych podmiotów* 

 

 

   Własne* 

Lub  

innych podmiotów* 

 

 

   Własne* 

Lub  

innych podmiotów* 

 * Niepotrzebne skreślić 

Wykonawca korzystający z doświadczenia innych podmiotów winien załączyć oryginał pisemnego zobowiązania 

podmiotu udostępniającego 

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

          ( miejscowość i data  )                            ( podpis i pieczątka  imienna  Wykonawcy) 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

  

……………………………….. 

(nazwa i adres wykonawcy) 

 

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

 „DOWOŻENIE I ODWOŻENIE PO ZAJĘCIACH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY JELCZ-
LASKOWICE DO OŚRODKA REHABILITACYJNO-EDUKACYJNEGO DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
WE WROCŁAWIU PRZY UL. GÓRNICKIEGO 37a  I DO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA 
DZIECI   NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH WE WROCŁAIU PRZY UL. DWORSKIEJ 8 ORAZ DO 
ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W OŁAWIE PRZY UL. IWASZKIEWICZA 9 A  WRAZ Z ZAPEWNIENIEM 
OPIEKI” 
  

      

Przedstawiam/my informację o kwalifikacji   

  OSÓB  ZDOLNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Oświadczam, że niniejsze zamówienie wykonywać będą następujące osoby : 

Lp. Imię i nazwisko  Umowa o pracę z dnia   funkcje 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

*Uwaga: 

1) W przypadku, gdy Wykonawca przy realizacji zadania korzystał będzie z 

doświadczenia innych podmiotów, winien przedstawić oryginał pisemnego 
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zobowiązania tychże podmiotów do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

 

 Oświadczam, że ww. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

posiadają wymagane uprawnienia  , zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o 

zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia . 

 

 

 

 

(podpis upoważnionego przedstawiciela) 
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                                                                                                                                                            Załącznik nr 9 do SIWZ 

                                                                            

(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

Postępowanie na : 

„DOWOŻENIE I ODWOŻENIE PO ZAJĘCIACH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY JELCZ-LASKOWICE 
DO OŚRODKA REHABILITACYJNO-EDUKACYJNEGO DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH WE WROCŁAWIU 
PRZY UL. GÓRNICKIEGO 37a  I DO OŚRDOKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI   NIESŁYSZĄCYCH I 
SŁABOSŁYSZĄCYCH WE WROCŁAIU PRZY UL. DWORSKIEJ 8 ORAZ DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W 
OŁAWIE PRZY UL. IWASZKIEWICZA 9 A  WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI” 

 

INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ 

Działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)  

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

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) oraz w związku z informacją opublikowaną przez 

Zamawiającego w trybie art. 86 ust. 5 na stronie internetowej   www.um.jelcz-laskowice.finn.pl 

*  oświadczam, że nie należę do żadnej / należę** do grupy kapitałowej z Wykonawcami 

wskazanymi przez Zamawiającego jako ci, którzy złożyli oferty w postępowaniu. 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*** 

Lp.  Nazwa podmiotu Adres 

1   

2   

                                                                               …………………………………………………                        

* Zamawiający publikuje informacje niezwłocznie po otwarciu ofert. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od daty zamieszczenia 

informacji na w/w stronie Zamawiającego (zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy) 

** niepotrzebne skreślić 

***wypełnić w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w postępowaniu. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może w takim przypadku przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcom nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu.  

http://www.um.jelcz-laskowice.finn.pl/

