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Rozdział 1
Nazwa i adres Zamawiającego
Zamawiającym jest:
GMINA POŚWIĘTNE
ul. Akacjowa 4,
26-315 Poświętne
Tel.: + 48 44/ 756-40-34, Fax: +48 44/ 756-40-34
Regon 590648110
NIP 768-17-35-515
https://bip.poswietne.pl/zamowienia-publiczne
Rozdział 2
Tryb udzielenia zamówienia.
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów
ustawy
z
dnia
29
stycznia
2004
r.
–
Prawo
zamówień
publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1579 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego.
2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów określonych w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
2.3. Podstawa prawna wyboru trybu zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Pzp.
2.4. Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej jako: SIWZ) została opracowana przy
uwzględnieniu:
2.4.1. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2477).
2.4.2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.
U. z 2016r., poz. 1126).
2.4.3. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419)
2.4.4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2015r., poz. 2263),
2.4.5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

2.5. W sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia1964 r. –
Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.459 ze zm.).
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Rozdział 3
Opis przedmiotu zamówienia
3.1.

Przedmiotem zamówienia jest „Odwóz uczniów po zajęciach realizowanych w ramach
projektu „Szkoł@ nowych horyzontów””

3.2. Zakres usługi:
1) Usługa polegająca na odwozie uczniów po zajęciach realizowanych w Szkole Podstawowej im. Jana
III Sobieskiego w Poświętnem w ramach projektu pn. „Szkoł@ nowych horyzontów’’
2) Usługa świadczona będzie na terenie gminy Poświętne conajmniej jednym pojazdem.
3) Odwóz uczniów będzie następował do poniższych miejscowości:
Brudzewice, Brudzewice Kolonia, Mysiakowiec, Wólka Kuligowska, Gapinin, Kozłowiec, Anielin,
Stefanów, Studzianna.
4) Przewidywana ilość uczniów objętych odwozem:
Brudzewice – 7 uczniów
Brudzewice Kolonia – 4
Mysiakowiec – 4
Wólka Kuligowska – 4
Gapinin – 8 uczniów
Kozłowiec - 2
Studzianna, Anielin, Stefanów – 11 uczniów
5) Zajęcia dodatkowe z w/w projektu realizowane będą przez 5 dni w tygodniu przez okres 48 tygodni
tj. trzy semestry szkolne:
I semestr 2019 r.: styczeń÷czerwiec 2019 r.- 18 tygodni
II semestr 2019 r.: wrzesień ÷grudzień 2019 r.: 12 tygodni
III semestr 2020 r.: styczeń ÷ czerwiec 2020 r.: 18 tygodni
6) Planowana godzina odwozu uczniów – 15.50
7) Długość trasy:
Dzienna długość trasy wynosi około 60 kilometrów (tj. odległość od szkoły do ostatniego
przystanku w danym kursie, na którym będą wysiadać uczniowie – długość trasy nie obejmuje
powrotu pojazdu do szkoły).
Tygodniowa długość trasy wynosi około 300 kilometrów.
Ilość kilometrów jest ilością szacunkową. Rzeczywista ilość kilometrów wynikać będzie
z faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego.
8) Proponowane trasy odwozu uczniów:
I kurs: Szkoła-Stefanów-Ponikła-Kozłowiec - Anielin – Studzianna
II kurs: Szkoła – Gapinin kol. – Wolka Kuligowska – Mysiakowiec
III kurs: Szkoła – Brudzewice Kol. – Brudzewice

Szczegółowe ustalenie tras odwozu uczniów zostanie uzgodnione z Wykonawcą w ustalonym przez
strony terminie jednak nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć szkolnych.
9) Szczegółowe oznaczenie przystanków oraz godzin odwozu dzieci po zakończonych zajęciach
uzgodnione zostaną pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym w ustalonym przez strony terminie
jednak nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć szkolnych. Uzgodnione trasy odwozu
uczniów, rozkłady jazdy podlegają bieżącej aktualizacji w przypadku zmiany planu zajęć, liczby
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10)
11)
12)

13)

14)
15)

16)

przewożonych uczniów, czasowej zmiany organizacji ruchu lub innych wydarzeń które mogą
wpłynąć na zmiany w organizacji odwozu.
Wykonawca w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów zobowiązany jest do zapewnienia
opiekunów w czasie odwozu uczniów ze szkoły.
Usługa świadczona będzie taborem znajdującym się w dyspozycji Wykonawcy.
W przypadku awarii autobusu Wykonawca podstawi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu
60 minut od powstania awarii, (zgodnie z zaoferowanym czasem przez Wykonawcę w formularzu
ofertowym) pojazd spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. W przypadku
niemożności zrealizowania przewozu Wykonawca pokryje dodatkowo koszty przewozu wynikłe z
wykonania usługi przez podmiot zastępczy wybrany przez Zamawiającego.
Usługi świadczone będą zgodnie z zasadami i obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa
powszechnie obowiązującego, a w szczególności:
▪ ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.),
▪ ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.
1440 ze zm.),
▪ ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 915 ze zm.);
▪ ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm).
W okresie realizacji zamówienia Wykonawca musi posiadać zezwolenie na wykonywanie
regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
Pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia powinny posiadać zawarte
ubezpieczenie OC i NW pojazdów oraz aktualne badania techniczne. Przed podpisaniem umowy
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić aktualne polisy ubezpieczenia OC i NW na pojazdy
którymi Wykonawca będzie realizował odwozy.
Wykonawca musi dysponować odpowiednią ilością kierowców zapewniającą realizację
zamówienia. Kierowcy muszą posiadać stosowne uprawnienia tj. ważne prawo jazdy kat. D, ważne
świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców
przewożących osoby. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić
potwierdzenia posiadania wymaganych uprawnień kierowców, którzy będą realizować
zamówienie.

3.3. Zamówienie nie zostało podzielone na części. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania
ofert częściowych.
3.4. Zatrudnienie pracowników. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy osób
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.
kierowców wykonujących usługi przewozu objęte przedmiotowym zamówieniem na cały okres
realizacji przedmiotowego zamówienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (wykonywanie pracy
w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1666, z późn. zm.), o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej
przez nią działalności gospodarczej , jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z
2018r. poz. 108 ze zm.).
Powyższe wymagania określają w szczególności:
a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy,
b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań,
o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,
c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
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3.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
CPV: 60112000-6 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego.
3.6.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy.

3.7.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały
mu przyznane (art. 93 ust. 1a ustawy PZP).
Rozdział 4
Okres realizacji zamówienia

4.1. Umowa realizowana będzie w okresie: od dnia 02.01.2019 r. do 30.06.2020 r.

Rozdział 5
Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
5.2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące:
5.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca powinien posiadać aktualne na dzień składania ofert zezwolenie na wykonywanie
krajowego, zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi lub licencji na
wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września
2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017, poz. 2200 ze zm).
- potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia
wymienionego w pkt 10.1.2. SIWZ; oraz dokumentów wymienionych w pkt 10.5.1;
5.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert.
5.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
▪

co najmniej 1 pojazdem do wykonania zamówienia o możliwości jednorazowego przewozu
co najmniej 21 osób na miejscach siedzących.
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Pojazdy przeznaczone do wykonania zamówienia muszą być zarejestrowane, ubezpieczone,
posiadać aktualne badania techniczne, właściwie oznakowane.
- potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia
wymienionego w pkt 10.1.2. SIWZ; oraz dokumentów wymienionych w pkt 10.5.2;
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych
odpowiednich dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale 10 SIWZ, metodą spełnia / nie
spełnia.

5.3. 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.
5.4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 i 16-20 ustawy.
5.5. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie przesłanek, o których mowa
w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
Zamawiający wykluczy Wykonawcę 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 2017 r., poz.
1508, z 2018 r., poz. 149z późn.zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układnie 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 2017r. poz. 2344 z późn. zm.) - art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
5.6. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ustawy.
5.7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5.8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 5.7
SIWZ.
5.9. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
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Rozdział 6
Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów,
na zasadach określonych w art. 22a ustawy
6.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
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.
6.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
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 (przykładowy formularz
zobowiązania określa dodatek nr 5 do SIWZ).
6.3. Zamawiający ocenia, 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 bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 i 16 –20 ustawy.
6.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
6.5. 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
żąda, 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.
6.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach,
o których mowa w pkt 10.1.2 oraz 10.1.3 SIWZ (wzory określają dodatki nr 2 i 3 do SIWZ).
6.7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt 10.4 SIWZ.
6.8. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda
dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
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d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje zakres
przedmiotu zamówienia którego wskazane zdolności dotyczą.
Powyższe informacje określone w lit. a)-d) mogą być zawarte np. w zobowiązaniu innego podmiotu.

Rozdział 7
Podwykonawcy
7.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
7.2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: zamieszcza
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 10.1.3 SIWZ.
7.3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wówczas w/w
informacje Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym stanowiącym dodatek nr 1 do SIWZ.
Jeżeli Wykonawca nie będzie przewidywał podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia,
wówczas nie uzupełnia punktu formularza ofertowego dotyczącego Podwykonawców stanowiącego
dodatek nr 1 do SIWZ. W takim przypadku Zamawiający uzna za zobowiązanie się Wykonawcy do
samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
7.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.
7.5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego
realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.
7.6. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania
części zamówienia podwykonawcy.
7.7. Postanowienia pkt 7.5. i 7.6. stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
7.8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Rozdział 8
Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
8.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w ramach oferty wspólnej
w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
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1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza
powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych
z nazwy z określeniem adresu siedziby;
c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;
3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do
składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców;
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia,
o których mowa w pkt 10.1.2 i pkt 10.1.3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie osobno. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
5) W odniesieniu do warunków określonych w pkt 5.2.1 SIWZ, posiadanie kompetencji lub
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej jest wymagane od każdego z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z osobna w takim zakresie,
w jakim będą oni wykonywać usługę.
6) W odniesieniu do warunków określonych w pkt 5.2.3 SIWZ wymagania te muszą być spełnione
wspólnie przez wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać każdy
z wykonawców składających ofertę wspólną osobno);
7) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa
w pkt 10.2 SIWZ, składa każdy z Wykonawców osobno w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy;
8) Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa
i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców, Pełnomocnik wpisując w miejscu
przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich
Wykonawców składających ofertę wspólną z zastrzeżeniem ppkt 4) i ppkt 7);
9) Wszystkie kserokopie dokumentów załączone do oferty muszą być opisane „za zgodność
z oryginałem” i podpisane przez Pełnomocnika;
10) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego
z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu ofertowym.

wyłącznie

11) Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
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Rozdział 9
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
9.1. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiedniego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.
Rozdział 10
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
Uwaga: Zamawiający korzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

10.1

Dokumenty oraz oświadczenia składane wraz z ofertą:

10.1.1 wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym dodatek nr 1 do
SIWZ,
10.1.2 oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 2 do SIWZ.
10.1.3 oświadczenie Wykonawcy / Podwykonawcy o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy –
z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 3 do SIWZ.
10.1.4 oświadczenia Wykonawcy, że wybór złożonej przez Wykonawcę oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, o którym mowa w pkt 17.6 – Wykonawca składa oświadczenie tylko
w przypadku, gdy wybór złożonej przez Niego oferty spowoduje powstanie u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług.
10.1.5 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w przypadku polegania na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów, dokument/-y, o którym/-ch mowa w Rozdziale 6 w pkt 6.8:
1) dokument, w którym Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
udowadnia Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - przykładowy wzór
zobowiązania innego podmiotu stanowi dodatek nr 5 do SIWZ.
10.1.6 pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje
pełnomocnik;
10.1.7 pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki
cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia;
10.2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11
ustawy:
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Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 4 do SIWZ).
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca może złożyć wraz
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Uwaga: Wykonawca nie składa wraz z ofertą oświadczenia dot. przynależności do tej samej grupy
kapitałowej .
10.3. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę,
którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym (nie krótszym niż 5 dni)
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
10.4. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia
lub dokumenty w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu (art. 25 ust. 1 pkt 3 pzp):
10.4.1. odpis 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;
10.4.2. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1, 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 potwierdzające odpowiednio, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
10.4.3. wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentu wymienionego powyżej.

Dokumenty o których mowa w pkt. 10.4.1. i pkt 10.4.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10.5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia
lub dokumenty w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu (art. 25 ust. 1 pkt 1 pzp) oraz oświadczenie potwierdzające, że oferowane usługi
odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt 2 pzp):
10.5.1. dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika z odrębnych przepisów: dokumenty potwierdzające posiadanie
uprawnień do wykonywania określonej działalności będącej przedmiotem zamówienia aktualne na dzień złożenia zezwolenie na wykonywanie krajowego, zarobkowego
przewozu osób pojazdami samochodowymi lub licencja na wykonywanie krajowego
transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2200 ze zm.);

Strona 11 z 46

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Odwozy uczniów po zajęciach realizowanych w ramach projektu „Szkoł@ nowych horyzontów”
Znak sprawy:UG.RZI.271.12.2018

10.5.2. dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: dokumenty potwierdzające
dysponowanie potencjałem technicznym – wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub
urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego
wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego dodatek nr 5 do SIWZ;
10.5.3. dotyczących potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 2 pzp
a) oświadczenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 7 do SIWZ;
10.6. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbadania
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa wyżej, uchyla się
od zawarcia umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki
udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
10.7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy
do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
10.8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty
budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
10.9. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie
z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
Rozdział 11
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami
11.1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych
w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
11.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
11.3. Zamawiający wymaga, aby wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje itp. (dalej zbiorczo Korespondencja) były kierowane pisemnie na adres:
Urząd Gminy Poświętne
ul. Akacjowa 4,
26-315 Poświętne
Znak sprawy: UG.RZI.271.12.2018
tel. 44/ 756-40-34, fax 44/ 756-40-34
e-mail: agnieszka.turlinska@poswietne.pl
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Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podany znak
sprawy.
11.4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz
1113 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
11.5. Korespondencję przekazaną Zamawiającemu za pomocą faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego
na adres podany w pkt 11.3 SIWZ, przed upływem terminu.
Tak przekazaną korespondencję Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić pisemnie.
11.6. OFERTY muszą być złożone pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
11.7. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami są:
1) w sprawach przedmiotu zamówienia: Andrzej Gwizdoń – dyr. Szkoły Podstawowej
w Poświętnem tel. (44) 754-70-12
2) w sprawach procedury przetargowej: Agnieszka Turlińska-Białek – referent ds. zamówień
publicznych - tel. (44) 756 40 344 wew. 31
Rozdział 12
Wymagania dotyczące wadium
12.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Rozdział 13
Termin związania ofertą
13.1. Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przez upływem terminu związania
ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres
nie dłuższy jednak niż 60 dni.
13.3. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert.
Rozdział 14
Opis sposobu przygotowywania ofert
14.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
14.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
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14.3. Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą spełniać następujące
wymogi:
a) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności np. na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną
techniką. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny,
b) formularz ofertowy i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również
te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisane uznaje się
własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y)upoważnioną(-e) do reprezentowania
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym
dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej.,
c) w przypadku, gdy Wykonawcę lub podmiot o którym mowa w art. 22a ustawy reprezentuje
pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub tego podmiotu.
Pełnomocnictwo należy załączyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza,
d) oświadczenia, o których mowa w ustawie, a w szczególności oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu wskazane w pkt 10.1.2 i
10.1.3 SIWZ, a także zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art.22a ustawy, należy złożyć
w oryginale,
e) oświadczenie Wykonawcy, że wybór złożonej przez Wykonawcę oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, o którym mowa w pkt 17.6 – należy złożyć w oryginale,
f) oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) dotyczące wykonawcy
i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale,
g) dokumenty, o których mowa w w/w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa
w lit. f, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,
h) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą, lub ich pełnomocnika,
i) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
14.4. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane
przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.
14.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język
polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania
Wykonawcy.
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez
wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów, w przypadku o którym
mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz.U. z 2016 r.poz.1126 ).
14.6. Zaleca się zaparafowanie własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę
i ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty, przy czym
Wykonawca może nie numerować stron nie zapisanych.
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14.7. We wszystkich przypadkach gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci, np. nazwa (firma), adres lub czytelny podpis w przypadku pieczęci
imiennej.
14.8. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości
zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Brak stosownego zastrzeżenia wraz z wykazaniem, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa, będzie traktowany jako jednoznaczna zgodna włączenie całości przekazanych
oświadczeń, dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach
określonych w ustawie.
Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert tj. nazwy (firmy) oraz
adresu, a także informacji dotyczących ceny i terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofercie (art.86 ust. 4 ustawy).
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
wykonawcę złożone w oddzielnym opakowaniu (np. kopercie) z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
14.9. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie). Opakowanie powinno być
oznakowane jako „OFERTA” oraz opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową
Wykonawcy (lub opisem w przypadku jej braku) zawierającą, co najmniej jego nazwę, adres, numer
telefonu oraz faksu. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zamknięte i zabezpieczone przed
otwarciem, bez uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.
14.10. Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru:
URZĄD GMINY POŚWIĘTNE
ul. Akacjowa 4
26-315 Poświętne
Na opakowaniu powinien znajdować się napis:
Oferta przetargowa na postępowanie pn.
„Odwóz uczniów po zajęciach realizowanych w ramach projektu
„Szkoł@ nowych horyzontów””
NIE OTWIERAĆ PRZED

13.12.2018 r. godz. 9:15

14.11. W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy z określeniem adresu
siedziby – wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną z zaznaczaniem Pełnomocnika.
14.12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania.
14.13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty
w formie pisemnej przed terminem składania ofert.
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14.14. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta tj. w
odpowiednio oznakowanym opakowaniu (np. kopercie) z dopiskiem „ZMIANA” (pozostałe
oznakowanie wg pkt 14.10.).
14.15. Opakowanie oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostanie otwarte na sesji publicznego otwarcia
ofert przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
14.16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenie
pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na
opakowaniu (np. kopercie) „WYCOFANIE”.
14.17 Opakowanie z ofertami, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane.
14.18. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia opakowania, zamawiający nie
bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie
weźmie udziału w postępowaniu.
Rozdział 15
Opis sposobu udzielania wyjaśnień oraz modyfikacja treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia
15.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
15.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 15.1 niniejszej SIWZ, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
15.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o wyjaśnienie treści SIWZ, o którym mowa w pkt 15.1 niniejszej SIWZ.
15.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał
specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania; treść zapytań wraz z
wyjaśnieniami
Zamawiający
zamieści
także
na
stronie
internetowej
https://bip.poswietne.pl/zamowienia-publiczne (na której została zamieszczona specyfikacja).
15.5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców.
15.6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji
zamawiający udostępnia na stronie internetowej https://bip.poswietne.pl/zamowienia-publiczne
15.7. Jeżeli w postępowaniu zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zamianie ogłoszenia
w
Biuletynie
Zamówień
Publicznych
oraz
na
stronie
internetowej
https://bip.poswietne.pl/zamowienia-publiczne.
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15.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści ją na stronie internetowej
https://bip.poswietne.pl/zamowienia-publiczne. Pkt 15.7 stosuje się odpowiednio.
Rozdział 16
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
16.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Urzędu Gminy Poświętne
(budynku A), nie później niż do dnia 13.12.2018 r. r. do godz. 9:00.
16.2. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez otwierania zgodnie
z art. 84 ust. 2.
16.3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 13.12.2018 r. o godz. 9:15 w siedzibie Urzędu Gminy
Poświętne, ul. Akacjowa 4, w sali konferencyjnej (budynek B)
16.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
https://bip.poswietne.pl/zamowienia-publiczne informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

Rozdział 17
Opis sposobu obliczenia ceny oraz dane dotyczące pozostałych kryteriów oceny ofert
jakie Wykonawca zobowiązany jest podać
17.1. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz dodatkami do SIWZ.
17.2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien
w cenie ofertowej za wykonanie całości przedmiotu zamówienia ująć wszelkie koszty związane
z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania
przedmiotu zamówienia w tym związane z dopełnieniem obowiązków wynikających z przepisów
prawnych oraz wzoru umowy.
17.3. Wykonawca skalkuluje całkowitą cenę oferty w oparciu o wyliczenie kosztu za przejechany
kilometr pojazdem przeznaczonym do realizacji zadania, ilość kilometrów do przejechania, ilość
tygodni realizacji przedmiotu zamówienia oraz koszt zapewnienia opieki nad uczniami w czasie odwozu
uczniów po zajęcich dodatkowych. Cena oferty obejmuje wszelkie ewentualne rabaty, bonifikaty,
promocje, upusty, w tym także ulgi ustawowe na przejazd dzieci i ulgę handlową na przejazd
opiekunów.
17.4. Wykonawca w formularzu ofertowym poda:
1) ryczałtową stawkę za przejechany kilometr
2) cenę całkowitą brutto(z podatkiem VAT ) stanowiącą iloczyn ryczałtowej stawki za przejechany
kilometr oraz ilości prognozowanych kilometrów w tygodniu (tj. 300 km) oraz ilość tygodni (tj.
48 tygodni)
3) szybkość podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii – kryterium oceny ofert (Z)
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17.5. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie:
1) łączną cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług (VAT) za wykonanie przedmiotu
zamówienia (C) tj. 60 %
2) czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii (Z) tj. 40 %
17.6. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
W przypadku gdy wybór złożonej przez Wykonawcę oferty spowoduje powstanie
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie:
- oświadczenie, że wybór złożonej przez Wykonawcę oferty będzie lub nie będzie prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług zawierające wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego
oraz ich wartości bez kwoty podatku.
Oświadczenie to należy zamieścić w formularzu ofertowym z wykorzystaniem wzoru
formularza stanowiącego dodatek nr 1 do SIWZ.
Niezłożenie w ofercie w/w oświadczenia Zamawiający potraktuje jako informację, że wybór złożonej
przez Wykonawcę oferty nie spowoduje u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług.
17.7. Wszystkie wartości podane w formularzu ofertowym powinny być liczone w złotych polskich
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U.poz. 915) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o denominacji złotego (Dz.U. Nr 84, poz. 386ze zm.).
17.8. Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych.
17.9. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym
wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Rozdział 18
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
18.1. Kryteria oceny ofert i waga tych kryteriów:
Kryterium oceny ofert

Waga kryterium

Cena (C)

60%

Szybkość podstawienia pojazdu zastępczego w
razie awarii (Z)

40%
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18.2. Sposób oceniania ofert:
18.2.1. W kryterium cena (C), w którym zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak
najniższy wskaźnik( cena), zostanie zastosowany następujący wzór:
Liczba
Cn
zdobytych (C)= ----------- x 100 x waga kryterium 60 %
punktów
Cb
Gdzie:
Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych
Cb – cena oferty badanej
100 – wskaźnik stały
60 % – procentowe znaczenie kryterium ceny
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium cena obliczona zostanie przez podzielenie
ceny najniższej z ofert nieodrzuconych przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby
przez 100 i wagę kryterium, którą ustalono na 60%.
18.2.2. W kryterium szybkość podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii (Z), w którym
zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najkrótszy czas.
W kryterium szybkość podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii (Z) oferta może uzyskać
maksymalnie 40 pkt.
Szybkość podstawienia pojazdu zastępczego
Punktacja
30 min i mniej
40 pkt.
40 min
30 pkt.
50 min
20 pkt.
60 min
10 pkt.
Powyżej 60 min
0 pkt.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Ocena tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego „formularza oferty”
i złożonej w nim deklaracji wykonawcy odnośnie podanego w pełnych okresach 10minutowych czasu reakcji na zgłoszenie serwisowe.
Uwaga:
Wykonawca, który wskaże szybkości podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii
wynoszącego powyżej 60 minut otrzyma zero punktów.
Wskazanie przez Wykonawcę czasu reakcji na zgłoszenie w okresach mniejszych niż 10 minut
spowoduje przeliczenia deklarowanego czasu reakcji na okresy 10-minutowe z zaokrągleniem
w górę do pełnych 10 minut.
Oferta Wykonawcy, który nie wskaże w ofercie szybkości podstawienia pojazdu zastępczego
w razie awarii zostanie odrzucona z uwagi na niezgodną ze SIWZ.
Deklarowany czas reakcji zostanie przeniesiony do treści umowy.
18.3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy która uzyska łącznie największą liczbę
punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
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P=C+Z
Gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
Z- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Szybkość podstawienia pojazdu
zastępczego”
18.4. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez
Wykonawców w zakresie w/w kryteriów. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania
określone w powyższych kryteriach otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom,
spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie
mniejsza) liczba punktów.
18.5. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku

Rozdział 19
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
19.1. Wybranemu Wykonawcy, Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. Termin
zawarcia umowy może ulec zmianie w przypadku skorzystania przez któregoś z Wykonawców ze
środków ochrony prawnej. O nowym terminie zawarcia umowy wybrany Wykonawca zostanie
poinformowany pisemnie.
19.2. 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.
19.3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić aktualne polisy
ubezpieczenia OC i NW na pojazdy którymi Wykonawca będzie realizował odwozy.
19.4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić potwierdzenia posiadania
wymaganych uprawnień kierowców, którzy będą realizować zamówienie.

Rozdział 20
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
20.1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział 21
Istotne dla stron postanowienia umowy
Rozdział 21
Istotne dla stron postanowienia umowy
21.1. Wszystkie istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym
dodatek nr 8 do niniejszej SIWZ.
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21.2. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący
dodatek nr 8 do niniejszej SIWZ, oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego.
Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez
Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z warunków ważności oferty.
21.3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy, w tym istotnej zmiany umowy. Zmiany do
umowy zostały przewidziane we wzorze umowy stanowiącym dodatek nr 8 do niniejszej SIWZ,
określającym ich zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. Ponadto zmiana umowy może
nastąpić także w innych przypadkach wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.

Rozdział 22
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
22.1. 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 – Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone
w Dziale VI ustawy.
22.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do
wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
22.3. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy.

Rozdział 23
Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", Zamawiający
informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca
przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Remont i adaptacja kilku
pomieszczeń w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych
Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, zlokalizowanego w Łodzi, przy ul. Narutowicza
122" nr sprawy: IP/VII.4.1/03/1 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
„ustawa Pzp";
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
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5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie
skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności
protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca
uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

CZĘŚĆ II
Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia
Rozdział 24
Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli
zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Rozdział 25
Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy.
Rozdział 26
Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli
zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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Rozdział 27
Informacje dotyczące możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Rozdział 28
Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego
Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: agnieszka.turlinska@poswietne.pl
Strona internetowa Zamawiającego: https://bip.poswietne.pl/zamowienia-publiczne
Rozdział 29
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia miedzy
zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia
w walutach obcych
Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych
polskich.
Rozdział 30
Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Rozdział 31
Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje
ich zwrot
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdział 32
Wykaz dodatków
Dodatki :
1. Formularz ofertowy – dodatek nr 1;
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – dodatek nr 2;
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – dodatek nr 3;
4. Oświadczenie o braku przynależności albo przynależności do tej samej grupy kapitałowej – dodatek
nr 4;
5. Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia – dodatek nr 5
6. WYKAZ narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – dodatek nr 6
7. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego – dodatek nr 7

8. Wzór umowy – dodatek nr 8;

Przedmiotowe dodatki stanowią integralną część niniejszej SIWZ.
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Dodatek nr 1 do SIWZ
WYKONAWCA
(pełna nazwa/firma, adres)
LIDER KONSORCJUM
(pełna nazwa/firma, adres)
CZŁONEK / PARTNER
KONSORCJUM
(pełna nazwa/firma, adres)
Czy Wykonawca jest
mikroprzedsiębiorstwem,
bądź małym lub średnim
przedsiębiorstwem ? 1
Wypełnia każdy Wykonawca

DANE DO KORESPONDENCJI / KONTAKTU
WYKONAWCA
(pełna nazwa/firma, adres)

TEL. / FAX / E-MAIL

GMINA POŚWIĘTNE
ul. Akacjowa 4,
26-315 Poświętne
Regon 590648110
NIP 768-17-35-515

FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym prowadzonym pod nazwą:

„Odwóz uczniów po zajęciach realizowanych w ramach projektu
„Szkoł@ nowych horyzontów””
(Znak sprawy: UG.RZI.271.12.2018)
przedkładam(-y)niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki
zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.
1. Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z opisem
zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za wynagrodzenie w kwocie:

1

Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U.
L 124 z 20.5.2003, s. 36): -mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO. -małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO. -średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są
mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50
milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną
należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.
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ryczałtowa stawka za przejechany kilometr - ......................................zł .
cena całkowita brutto (kwota z VAT) .............................................. zł.
słownie złotych ..................................................................................................
2. Oferuję / oferujemy podstawienie pojazdu zastępczego w razie awarii w czasie ………… minut.
Uwaga:
Wykonawca, który wskaże szybkości podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii
wynoszącego powyżej 60 minut otrzyma zero punktów.
Wskazanie przez Wykonawcę czasu reakcji na zgłoszenie w okresach mniejszych niż 10 minut
spowoduje przeliczenia deklarowanego czasu reakcji na okresy 10-minutowe z zaokrągleniem w
górę do pełnych 10 minut.
Deklarowany czas reakcji zostanie przeniesiony do treści umowy.

3. Zobowiązuję się realizować zamówienie w okresie:
od dnia 02.01.2019 r. do 30.06.2020 r.
4. Oświadczamy, że:
a) zapoznaliśmy się z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wraz z załączonymi do niej dodatkami, uzyskaliśmy wszelkie informacje
i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty.
5. Akceptujemy termin płatności wynoszący 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego
faktury.
6. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty
upływu terminu składania ofert.
7. Oświadczamy, że wzór umowy (dodatek nr 8 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
określonych w SIWZ, we wzorze umowy i złożonej ofercie w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
8. Informuję, że:
− wybór złożonej przeze mnie /nas oferty nie będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami podatku od towarów
i usług * /
− wybór złożonej przeze mnie /nas oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami podatku od towarów
i usług w odniesieniu do następujących towarów lub usług *:
………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa/rodzaj towaru lub usługi)

których

dostawa
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Wartość w/w towarów lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to:
………………………………………………………………………………………. zł netto
* niepotrzebne skreślić

9. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
(jeżeli dotyczy * ):

LP

Zakres zamówienia,
jaki Wykonawca zamierza powierzyć
Podwykonawcy

Nazwa (firma) podwykonawcy

1.
2.

* niepotrzebne skreślić

10. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (jeżeli dotyczy*):
Nazwisko, imię ............................................................................................
Stanowisko ..................................................................................................
Telefon ....................... faks ........................ e-mail ….......................
11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.* *
______________________________
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

12. Niniejsza oferta przetargowa zawiera następujące dokumenty - załączniki:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – dodatek nr 2;
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – dodatek nr 3;
3) .......................................................................................................

…………….……. , dnia ………….……. r.
(miejscowość)
* niepotrzebne skreślić
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Dodatek nr 2 do SIWZ

WYKONAWCA
(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu:
NIP,KRS/CEiDG)

REPREZENTOWANY
PRZEZ
(imię, nazwisko,
stanowisko / podstawa
do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
prowadzonym pod nazwą
„Odwóz uczniów po zajęciach realizowanych w ramach projektu
„Szkoł@ nowych horyzontów””
(Znak sprawy: UG.RZI.271.12.2018)

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu.

…………….……. , dnia ………….……. r.
(miejscowość)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i
właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w
postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
..………………………………………………………………………………………………………………………….…………….,
w

następującym

zakresie:

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

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

…………….……. , dnia ………….……. r.
(miejscowość)

….............................................
(podpis)

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.

…………….……. , dnia ………….……. r.
(miejscowość)
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Dodatek nr 3 do SIWZ

WYKONAWCA
(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu:
NIP,KRS/CEiDG)

REPREZENTOWANY
PRZEZ
(imię, nazwisko,
stanowisko / podstawa
do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
prowadzonym pod nazwą
„Odwóz uczniów po zajęciach realizowanych w ramach projektu
„Szkoł@ nowych horyzontów””
(Znak sprawy: UG.RZI.271.12.2018)
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam,

że

nie

podlegam

art. 24 ust. 5 ust 1 ustawy Pzp.

…………….……. , dnia ………….……. r.
(miejscowość)

….............................................
(podpis)

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 i 16--20, art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
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Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjąłem

następujące

środki

naprawcze:

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

…………….……. , dnia ………….……. r.
(miejscowość)

….............................................
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA NA ZASADACH
OKREŚLONYCH W ART. 22A PZP:

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

tj.:

…………………………………………………………………….………………………

(podać

pełną

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

…………….……. , dnia ………….……. r.
(miejscowość)
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[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt
2 ustawy Pzp]

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, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia.

…………….……. , dnia ………….……. r.
(miejscowość)

….............................................
(podpis)

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.

…………….……. , dnia ………….……. r.
(miejscowość)
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Dodatek nr 4 do SIWZ
WYKONAWCA
(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu:
NIP,KRS/CEiDG)

REPREZENTOWANY
PRZEZ
(imię, nazwisko,
stanowisko / podstawa
do reprezentacji)

Oświadczenie
O przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod
nazwą:

„Odwóz uczniów po zajęciach realizowanych w ramach projektu
„Szkoł@ nowych horyzontów””
(Znak sprawy: UG.RZI.271.12.2018)
przez Zamawiającego GMINĘ POŚWIĘTNE ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne
ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako
upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy:

Oświadczam, że:
• nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo

zamówień publicznych *,
• należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo

zamówień publicznych*.
W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz
z oświadczeniem listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

Lp.

Nazwa

Adres

Uwaga:
Niniejszy formularz Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje Zamawiającemu w terminie 3
dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa ją każdy
z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.
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Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzę do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

…………….……. , dnia ………….……. r.
(miejscowość)

* niepotrzebne skreślić
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Dodatek nr 5 do SIWZ
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
UWAGA:

Przedstawiony Formularz ma charakter przykładowy. Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty o których
mowa w Rozdziale 6 w pkt 6.8 SIWZ:

W IMIENIU …………………………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca)

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO ODDANIA SWOICH ZASOBÓW
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy)

DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Odwóz uczniów po zajęciach realizowanych w ramach projektu
„Szkoł@ nowych horyzontów””
(Znak sprawy: UG.RZI.271.12.2018)
oświadczam, iż:
(należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków przez udostępniane zasoby)

1) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………………………………
2) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………………………………
3) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………………………………
4) będę realizował nw. usługi, których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące się do warunków
udziału dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których polega Wykonawca:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
* 5) będę odpowiadał solidarnie z Wykonawcą stosownie do art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zamówień
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publicznych, zgodnie z którym: „Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,
za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba
że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.” * 1)

………………………….. (miejscowość), dnia……………………….. r.
…………………………………………………
( podpis Podmiotu/osoby upoważnionej
do reprezentowania Podmiotu )

1)

(UWAGA: Oświadczenie w pkt 5 składa się w przypadku gdy Wykonawca polega na sytuacji finansowej

lub ekonomicznej innych podmiotów. Jeżeli Wykonawca nie deklaruje w ofercie że polega na sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów wówczas nie składa tego oświadczenia.)
* niepotrzebne skreślić
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Dodatek nr 6 do SIWZ
WYKONAWCA
(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu:
NIP,KRS/CEiDG)

REPREZENTOWANY
PRZEZ
(imię, nazwisko,
stanowisko / podstawa
do reprezentacji)

WYKAZ narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest:
„Odwóz uczniów po zajęciach realizowanych w ramach projektu „Szkoł@ nowych horyzontów””
(Znak sprawy: UG.RZI.271.12.2018)
Dysponuję lub będę dysponował następującymi narzędziami niezbędnymi do wykonania zamówienia:

Lp.

Rodzaj pojazdu

Nazwa
pojazdu

2

3

1

1

pojazd o możliwości
jednorazowego
przewozu co najmniej
21 osób na miejscach
siedzących

Informacja o
podstawie
dysponowania
Oświadczenie
samochodami
o
dysponowaniu
Parametry
(wskazać tytuł
prawny
zasobami
własność, leasing,
użyczenie,
dzierżawa, itp.)
4
5
6
7
podstawa
dysponowania
Numer
Ilość miejsc
samochodem*
rejestracyjny
siedzących
- własność
dysponuję / będę
- leasing
……………
………………
dysponował*
użyczenie
(wskazać numer (wskazać co
- dzierżawa
rejestracyjny)
najmniej 21)
- inne (podać jakie)
………

Pojazdy przeznaczone do wykonania zamówienia są zarejestrowane, ubezpieczone, posiadają aktualne badania
techniczne, są właściwie oznakowane.

* niepotrzebne skreślić

…………….……. , dnia ………….……. r.
(miejscowość)
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Dodatek nr 7 do SIWZ

WYKONAWCA
(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu:
NIP,KRS/CEiDG)

REPREZENTOWANY
PRZEZ
(imię, nazwisko,
stanowisko / podstawa
do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą:
,,Odwóz uczniów po zajęciach realizowanych w ramach projektu
„Szkoł@ nowych horyzontów””
(Znak sprawy: UG.RZI.271.12.2018)
ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako upoważniony
na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego
przez mnie Wykonawcy oświadczam, że oferowane przeze mnie usługi odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego.

…………….……. , dnia ………….……. r.
(miejscowość)
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Dodatek nr 8 do SIWZ
Umowa Nr …………
zawarta w dniu ………………….. r. pomiędzy:
1. Gminą Poświętne mającą siedzibę w Poświętnem, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne; e-mail:
poswietne@poswietne.pl
reprezentowaną przez Pana Michała Franasa – Wójta,
przy kontrasygnacie Pani Jadwigi Kośki – Skarbnika Gminy
zwaną dalej „Zamawiającym”
a

2. …………………………………………………………………………………………………….........
reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”
w następstwie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na ,,Odwóz uczniów po zajęciach realizowanych w ramach projektu

„Szkoł@ nowych horyzontów”, znak sprawy: UG.RZI.271.12.2018
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1579 z późn. zm.); o następującej treści:

1.

§1
[Przedmiot umowy]
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: ,,Odwóz uczniów po
zajęciach realizowanych w ramach projektu „Szkoł@ nowych horyzontów””

2.

Usługa polegająca na odwozie uczniów po zajęciach realizowanych w Szkole Podstawowej im. Jana III
Sobieskiego w Poświętnem w ramach projektu pn. „Szkoł@ nowych horyzontów’’ do miejscowości:
Brudzewice, Brudzewice Kolonia, Mysiakowiec, Wólka Kuligowska, Gapinin, Kozłowiec, Anielin,
Stefanów, Studzianna.

3.

Zajęcia dodatkowe z w/w projektu realizowane będą 5 dni w tygodniu.
Przewidywana dzienna liczba kilometrów wynosi ok. 60 km.
Przewidywana tygodniowa liczba kilometrów wynosi ok. 300 km.
Szczegółowe oznaczenie przystanków oraz godzin odwozu dzieci po zakończonych zajęciach
uzgodnione zostanie pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym w ustalonym przez strony
terminie jednak nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć szkolnych.
Usługi świadczone będą zgodnie z zasadami i obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa
powszechnie obowiązującego, a w szczególności: ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie
drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.), ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1440 ze zm.), ustawy z dnia 15 listopada 1984
r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 915 ze zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.).
Wykonawca w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów zobowiązany jest do zapewnienia
opiekunów w czasie odwozu dzieci ze szkoły.
Usługa świadczona będzie taborem będącym w dyspozycji Wykonawcy.
Usługa świadczona będzie w okresie: od dnia 02.01.2019 r. do 30.06.2020 r. przez okres 48
tygodni tj. trzy semestry szkone:
I semestr 2019 r.: styczeń÷czerwiec 2019 r.- 18 tygodni
II semestr 2019 r.: wrzesień ÷grudzień 2019 r.: 12 tygodni

4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
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11.

12.

13.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

III semestr 2020 r.: styczeń ÷ czerwiec 2020 r.: 18 tygodni
Usługa objęta przedmiotem umowy musi być tak zorganizowana, aby była bezpieczna,
wygodna i zgodna z planem zajęć, uwzględniając warunki Zamawiającego określone w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Poza godzinami wykonywania zamawianych usług Wykonawca może wykorzystywać pojazdy
przeznaczone do realizacji zamówienia, do innych przewozów.
Wykonawca przyjmuje, akceptuje i zobowiązany jest wypełnić następujące warunki wykonania
zamówienia dotyczące bezpieczeństwa transportu uczniów:
a. przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj.
Dz. U. z 2015 r., poz. 915 ze zm.);
b. przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.),
c. dowożenie uczniów autobusami sprawnymi technicznie i dopuszczonymi do ruchu
według przepisów o ruchu pasażerskim;
d. zabezpieczenie w przypadku awarii pojazdu, pojazdu zastępczego spełniającego ww.
wymagania techniczne;
e. posiadanie ważnego ubezpieczenie OC i NW oraz aktualne badania techniczne
pojazdów służących do wykonywania zamówienia.
§2
[Oświadczenia i obowiązki Wykonawcy]
Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie, wymagane prawem zezwolenia i licencje
niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności posiada zezwolenie na wykonywanie
regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
Wykonawca oświadcza, że przeznaczone do realizacji przedmiotu umowy pojazdy Wykonawcy
są pojazdami dopuszczonymi do ruchu, które spełniają warunki techniczne wymagane
przepisami ruchu drogowego, a osoby które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia
posiadają wymagane kwalifikacje i uprawnienia, co umożliwia bezpieczną realizację
zamówienia.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobach lub ( i ) mieniu
wynikłe w trakcie lub w związku z realizowaną umową. Wykonawca zobowiązany jest
ubezpieczyć pojazdy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i
pozostających w związku z przewozem.
W przypadku awarii pojazdu wykonującego przewozy Wykonawca zobowiązany jest do
zapewnienia pojazdu zastępczego. Pojazd zastępczy musi być podstawiony w ciągu ………….
minut od awarii.
W przypadku zaistnienia po stronie Wykonawcy, czasowych, niemożliwych do przezwyciężenia
trudności w realizacji przedmiotu umowy, jest on zobowiązany do niezwłocznego
zorganizowania zastępstwa zapewniającego równorzędny poziom usług. Zastępcze wykonanie
usługi przez inny podmiot może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za
pisemną zgodą Zamawiającego, na zasadach i warunkach określonych niniejszą umową i ofertą
Wykonawcy.
W okresie, gdy temperatura na zewnątrz pojazdu będzie niższa niż +5°C, wykonawca
zobowiązany jest do ogrzewania pojazdu bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi, jeżeli zachodzą
uniemożliwiające przewóz okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć ani
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zapobiec ich skutkom. O zaistnieniu takiej sytuacji Wykonawca musi niezwłocznie
poinformować Zamawiającego i przekazać dowody na potwierdzenie tych okoliczności.

§3
[Zmiany w rozkładzie jazdy]
1. W przypadku konieczności dokonania zmian dotyczących oznaczenia przystanków lub
godzinach odwozu dzieci uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym, Zamawiający powiadomi
o tym Wykonawcę, a ten dołoży wszelkich starań, by niezwłocznie uwzględnić zgłoszone
zmiany.
2. W przypadku odpracowywania zajęć w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany
jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z harmonogramem ustalonym na dzień odpracowywany.
3. W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w wolną sobotę, Zamawiający powiadomi
Wykonawcę nie później niż 3 dni przed tym terminem.

1.
2.
3.

4.

5.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

§4
[Wynagrodzenie]
Strony ustalają, że ryczałtowa stawka za przejechany kilometr wynosi zgodne z ofertą
Wykonawcy: …………..
Wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy wyniesie: ………………………….zł
Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie regulowane w okresach miesięcznych jako iloczyn
rzeczywiście wykonanych kilometrów (tj. od szkoły do ostatniego przystanku w danym kursie,
na którym będą wysiadać uczniowie – długość trasy nie obejmuje powrotu pojazdu do szkoły)
i ryczałtowej stawki za przejechany kilometr określonej przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
Przed rozpoczęciem wykonywania usługi Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą
doprecyzuje kursy, przystanki oraz długość tras w kilometrach. Dalsze rozliczenia Stron
następować będą przy uwzględnieniu doprecyzowanych kursów oraz długości trasy przejazdu.
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku
innej niż wskazana w prognozie bądź w doprecyzowaniu, o którym mowa w ust. 4 długości w
kilometrach trasy przejazdu.
§5
[Zasady rozliczeń]
Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania miesięcznych faktur.
Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur na Zamawiającego za okresy miesięczne w
terminie 7 dni od zakończenia miesiąca, w którym świadczone były usługi przewozu.
Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie złożonych faktur w terminie 30 dni
od daty wpływu poprawnie wystawionej faktury do Zamawiającego. Termin zapłaty uważa się
za dotrzymany, gdy rachunek bankowy Zamawiającego zostanie obciążony w w/w terminie.
Płatność za usługę regulowana będzie na rachunek Wykonawcy w banku ……………………….nr
rachunku…………………………………………………………… .
Do faktur Wykonawca ma obowiązek załączyć rozliczenie zawierające wyliczenie należności za
usługi jako iloczyn przejechanych km w miesiącu i stawki ryczałtowej za jeden kilometr.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z
tytułu realizacji niniejszej umowy, ewentualnych roszczeń finansowych z tytułu szkód i kar
umownych.
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7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać wierzytelności wynikających z
niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
8. Wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy obejmuje wszelkie ewentualne rabaty, bonifikaty,
promocje, upusty itp
§6
[Podwykonawcy]
1. Wykonawca może:
a) powierzyć, za pisemną zgodą Zamawiającego, realizację części zamówienia
Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia
podwykonawcom,
b) wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż w Ofercie,
c) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie,
d) zrezygnować z Podwykonawstwa.
2. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
§7
[Wymagania dotyczące zatrudnienia]
1. Zamawiający, działając na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę przez cały okres realizacji zamówienia kierowców wykonujących usługi
przewozu objęte przedmiotowym zamówieniem na cały okres realizacji przedmiotowego
zamówienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
(wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.), o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę
w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu
zamówienia wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia:
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a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczególności: bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być
możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu zamówienia
czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy
dzień nierealizowania obowiązku zatrudnienia wobec jednej osoby wykonującej czynności
wskazane w ust. 1. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1
czynności.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy.
§8
[Odpowiedzialność]
1. Wykonawca odpowiada za szkodę, jaką poniósł Zamawiający wskutek opóźnienia lub
odwołania kursu, jeżeli szkoda powstała z winy Wykonawcy lub wynikła z rażącego niedbalstwa
Wykonawcy.
2. Wykonawca odpowiada za przewożone rzeczy pasażerów w przypadku ich uszkodzenia lub
utraty w czasie przewozu lub w okolicznościach pozostających w związku z przewozem.
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3. Niezależnie od przesłanek wskazanych w ust. 1 i 2 oraz kar przewidzianych w innych
postanowieniach niniejszej umowy, Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
kary umowne w wysokości:
a) 1000,00 /tysiąc/ zł za każdy kurs niewykonany z przyczyn od niego zależnych,
b) 100,00 /sto/ zł za każde rozpoczęte 30 minut opóźnienia przewozu w danym
kursie z przyczyn od niego zależnych,
c) 50,00 /pięćdziesiąt/ zł za każde rozpoczęte 10 minut opóźnienia w podstawieniu
pojazdu zastępczego w razie awarii,
d) 150,00 /sto pięćdziesiąt/ zł za każdy stwierdzony przypadek nie wykonania
obowiązku wynikającego z § 1 ust. 14, nie więcej jednak niż 550,00 /pięćset
pięćdziesiąt/ zł w jednym dniu dla każdego pojazdu,
e) 10 % wartości zamówienia, o której mowa w § 4 ust. 2 w przypadku odstąpienia
od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,
4. Kary wynikające z punktu 3. lit. a, b, c będą potrącane z najbliższej faktury Wykonawcy
przedstawionej do zapłaty.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości zamówienia, o
której mowa w § 4 ust. 2 w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.
7. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do łącznego naliczania kar wskazanych w ust. 3.
8. Odstąpienie od Umowy, jej wygaśnięcie lub rozwiązanie nie wyłącza prawa Zamawiającego do
kar umownych ustalonych zgodnie z jej postanowieniami.
§9
[Odstąpienie / rozwiązanie umowy]
1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo
odstąpienia od Umowy w podanych niżej przypadkach.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy:
a. nie doszło do podpisania umowy o dofinansowane projektu „Szkoł@ nowych
horyzontów” ,
b. ogłoszono likwidację lub upadłość Wykonawcy,
c. Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania usług będących przedmiotem
zamówienia,
d. wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy wykorzystywanego do realizacji Umowy,
e. Wykonawca przerwał świadczenie usług i nie realizuje ich pomimo pisemnego
wezwania,
f. Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług,
g. Wykonawca świadczy usługę nieterminowo lub w sposób sprzeczny z umową lub z
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pomimo pisemnego wezwania do
usunięcia uchybień.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
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okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy i nie przysługuje kara umowna określona w §
8 ust. 5.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w
przypadku stwierdzenia przez odpowiedni organ kontrolny lub Zamawiającego usterek
technicznych autobusów wpływających na bezpieczeństwo przewożonych dzieci, a także
innego istotnego naruszenia postanowień niniejszej umowy.
5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej i musi zawierać uzasadnienie.
§9
[Zmiany i uzupełnienia umowy]
1. Niezależnie od przypadków określonych w poszczególnych postanowieniach umowy,
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie i na określonych poniżej
warunkach:
1) zmiany sposobu realizacji zamówienia, terminu realizacji zamówienia, wysokości
wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację
przedmiotu umowy lub wystąpienia okoliczności, której nie można było wcześniej
przewidzieć;
2) zmiany stawki podatku VAT, (Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia
o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT).
3) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie leży w interesie Zamawiającego w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiającego,
2. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów
ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o
charakterze administracyjno – organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego,
dotycząc nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno – prawnej w trakcie
trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji
oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności.
§ 10
[Osoby upoważnione do wykonywania postanowień umowy]
1. Osobą upoważnioną do dokonywania bieżących uzgodnień dotyczących realizacji przedmiotu
umowy ze strony Zamawiającego jest …………………………………………… lub zastępująca go osoba.
2. Osoba wskazana w ust. 1 upoważniona jest do:
1) dokonywania bieżących uzgodnień dotyczących realizacji przedmiotu umowy,
2) sprawowania nadzoru nad prawidłowością realizacji niniejszej umowy,
3. Przedstawicielem Wykonawcy, działający w jego imieniu i na jego rzecz, koordynującym
realizację umowy jest …………………………………………………….……….. lub osoba go zastępująca.
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§ 11
[Sposób doręczania pism]
1. Strony oświadczają, że wskazane na wstępie umowy adresy siedzib traktować będą jako adresy
do doręczeń wszelkich pism związanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.
2. W przypadku dokonania zmiany ww. adresów, Strona dokonująca zmiany zobowiązana jest
niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o powyższym fakcie. Brak informacji o dokonanej
zmianie upoważnia drugą Stronę do przyjęcia domniemania, że wysłana przesyłka listowa
polecona zostanie doręczona po 3 dniach od daty wysłania. Skutek doręczenia będzie miał
również zwrot wysłanej poleconej przesyłki pocztowej z adnotacją poczty typu „Nie podjęto w
terminie”, „Adresat wyprowadził się” itp.
§ 12
[ Ochrona danych osobowych ]
1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art.
4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwane dalej
„Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8
tego przepisu.
2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do
przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się:
a) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz
z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których
dane dotyczą,
b) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w
art. 32 Rozporządzenia,
c) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
d) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą
przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
e) zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w
celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane
osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa
członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków
określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je
administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki
zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o
kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie
dłuższym niż 7 dni.
10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia
obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
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11.Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
12.Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na
Wykonawcę.
13.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w
zakresie obowiązku ochrony danych.
14.Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek
postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez
Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o
wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących
przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów
upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
15.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów,
dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej
(„dane poufne”).
16.Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż
wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z
obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
17.W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu
cywilnego oraz Rozporządzenia.
§ 13

1.

2.

3.

4.

[Postanowienia końcowe]
Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy lub z nią związane Strony będą rozstrzygać w
drodze mediacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia – drogą sądową przez Sąd
właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
Integralną część umowy stanowią:
a) oferta, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
b) ogłoszenie
c) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
d) odpowiedzi Zamawiająćego udzielone na pytania jakie wpłynęły w postępowaniu
przetyargowym.
W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy:
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.
1579 z późn. zm.) oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie,
3) przepisy prawne obowiązujące w zakresie przedmiotowym.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:
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