Sygnatura akt: G.271.4.2015 Zamawiający: Gmina Rychwał
Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Rychwał

G.271.4.2015
ZATWIERDZAM
Burmistrz Gminy Rychwał
/-/ Stefan Dziamara
Rychwał, dnia 5 sierpnia 2015 r.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA USŁUGI
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze
zm.) - zwanej dalej "ustawą"

na „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Rychwał”
SPECYFIKACJ A IST OT NYCH WARUNKÓW Z AMÓWIENIA (SIWZ)

Nazwa Zamawiającego:
REGON:
NIP:
Miejscowość
Adres:
Strony internetowe:
Godziny urzędowania:

Gmina Rychwał
311019190
665 292 19 30
Rychwał
Plac Wolności 16
www.rychwal.pl, www.bip.rychwal.pl
od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.30

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:
Urząd Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał

znak postępowania: G.271.4.2015
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I. Zamawiający
Gmina Rychwał, reprezentowana przez Burmistrza Rychwała, z siedzibą w Rychwale,
Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał, tel. 63 248 10 01, fax. 63 248 10 55.
II Tryb udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z ustawą.
2. Zamówienie udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy.
3. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową, powołaną do przygotowania
i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
III Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest bezpieczny i punktualny dowóz (przywóz i odwóz) uczniów
z terenu gminy Rychwał do Zespołu Szkół w Rychwale, Szkoły Podstawowej im. gen.
W. Andersa w Jaroszewicach Grodzieckich, Szkoły Podstawowej im. Powstańców
Styczniowych w Grochowach, Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Kucharach
Kościelnych, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dąbroszynie i Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale, w okresie od dnia 1 września 2015 roku
do dnia 24 czerwca 2016 roku. Usługa dowozu uczniów obejmuje swym zakresem 54 810
km w tym 35 910 km autobusami o liczbie miejsc min. 53 i 18 900 km autobusem o liczbie
miejsc od 18 do 25. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Harmonogram
dowozów - określa on wstępny zakres przewozów z podaniem tras, oraz ilości kilometrów do
przejechania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w harmonogramie dowozów
wynikających ze zmian planu organizacyjnego roku szkolnego poszczególnych placówek
oświatowych, w tym zmiany godzin tras, kolejności przystanków oraz zmniejszenia lub
zwiększenia w trakcie realizacji umowy zakresu opisanego przedmiotu zamówienia. Liczba
kilometrów podana w harmonogramie służy jedynie obliczeniu ceny oferty i może ulec
zmianie w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający dopuszcza także zlecenie wykonawcy
w ramach zamówienia usługi dowozu uczniów na imprezy sportowe lub kulturalne czy też
wycieczki szkolne poza teren gminy Rychwał po cenach zawartych w umowie. W takim
przypadku Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie wynikające
ze zrealizowanych usług.
2. Przewozy dzieci odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania
techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym ustaw z dnia 20
czerwca 1997 r. (tj. Dz. U z 2012, poz. 1137 z późn. zm.) i innych przepisach związanych
z przewozem osób, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U.
z 2013, poz. 1414 z późn. zm.).
3. Autobusy muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc na określonej trasie.
4. Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas
przewozu i pozostających w związku z przewozem. Wykonawca zobowiązany jest do
ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i używaniem pojazdów.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości dowożonych uczniów. W przypadku
zwiększenia ilości dowożonych uczniów Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na
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warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych uczniów
zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu.
Wspólny Słownik Zamówień:
CPV 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych w zakresie dowozu uczniów do
placówek oświatowych na terenie gminy Rychwał.
7. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
9. W ramach postępowania nie będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
10. Zamówienie nie jest realizowane w ramach umowy ramowej.
IV. Termin wykonania zamówienia.
- data rozpoczęcia: 01.09.2015 r.
- data zakończenia: 24.06.2016 r.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
2.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Wykonawca wykaże, że posiada licencję lub zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu
drogowego w zakresie przewozu osób wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r.
o transporcie drogowym.
2.2 Wiedza i doświadczenie
Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych
w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2.3 Potencjał techniczny
Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej trzema autobusami, w tym dwoma
o minimalnej liczbie miejsc 53 i jednym o liczbie miejsc od 18 do 25.
2.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca wykaże, że dysponuje trzema osobami – które posiadają uprawnienia
do prowadzenia autobusów, a także legitymują się co najmniej 3-letnim stażem pracy
w charakterze kierowcy autobusu.
2.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych
w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
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3. W przypadkach określonych w art. 24 ustawy wykonawca zostanie wykluczony
z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu
wykluczeniu.
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg załączonego wzoru –
załącznik nr 2);
• koncesję, zezwolenie lub licencję - na wykonywanie krajowego transportu drogowego
w zakresie przewozu osób;
• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi zasobami – wykaz pojazdów oferowanych do realizacji
zamówienia wraz z ich opisem technicznym (nr rejestracyjny, rok produkcji, marka, ilość
miejsc siedzących/stojących) wg załączonego wzoru – załącznik nr 4 – zamawiający
żąda wykazania dysponowania trzema autobusami, w tym dwoma o minimalnej
liczbie miejsc 53 i jednym o liczbie miejsc od 18 do 25.
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, i doświadczenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
wraz oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane aktualne uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień (wg załączonego wzoru – załącznik nr 5) – zamawiający
żąda wykazania dysponowania trzema osobami – które posiadają uprawnienia do
prowadzenia autobusów, a także legitymują się co najmniej 3-letnim stażem pracy
charakterze kierowcy autobusu.
Wykonawca, korzystający z zasobów innych podmiotów w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamówienia.
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg załączonego wzoru – załącznik nr
3);
• aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
4

Sygnatura akt: G.271.4.2015 Zamawiający: Gmina Rychwał
Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Rychwał

zamówienia albo składania ofert;
• aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;
Uwaga:
W przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego
oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej
5. Ponadto oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
• formularz ofertowy – załącznik nr 1, upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej
podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza
to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status
prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie
oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie,
• dokument potwierdzający wniesienie wadium.
Wszystkie wymienione wyżej dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę.
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VII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane będą drogą elektroniczną. W przypadku, gdyby wykonawca nie
posiadał poczty elektronicznej musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji
porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty
lub informacje pocztą elektroniczną, lub wyjątkowo faksem, zobowiązana jest bez wezwania
strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich
otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania
otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Iwona Popieluch – tel. 63 248 10 01 w. 40, e-mail: fundusze@rychwal.pl - w zakresie
procedury przetargowej.
Michał Drewniacki – tel. 63 248 10 01 w. 26, m.drewniacki@rychwal.pl - w zakresie
przedmiotu zamówienia.
VIII. Wymagania dotyczące wadium.
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium.
2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 500,00 zł.
3. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy:
BS Konin O/Rychwał nr 36 8530 0000 0800 0130 2000 0008
z dopiskiem ,,Wadium – nr sprawy: G.271.4.2015 „Dowóz uczniów do placówek
oświatowych na terenie gminy Rychwał” – wadium wniesione w tej formie musi wpłynąć na
konto zamawiającego do momentu upływu terminu składania ofert, przelew środków musi
być dokonany z konta na konto;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
IX. Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz na co najmniej 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
X. Opis sposobu przygotowywania oferty.
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko, firmę i dokładny adres wykonawcy oraz datę sporządzenia,
- wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki.
3. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez zamawiającego
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wzorcami - załącznikami.
4. Odpowiedzi muszą być udzielane na wszystkie pytania zawarte w załącznikach (jeżeli
zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony).
5. Jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy wykonawcy, należy wpisać „nie dotyczy”.
6. Ofertę należy pisać w jednym ciągu nie pozostawiając wolnych miejsc niewypełnionych
i zaopatrzyć na końcu własnoręcznym podpisem wykonawcy bądź osób mających prawo
zaciągać zobowiązania w jego imieniu.
7. Niedopuszczalne jest użycie korektora w ofertach, poprawki zaś należy omówić w uwadze,
zaopatrzonej własnoręcznym podpisem wykonawcy lub osoby upoważnionej. Każda
zapisana strona oferty musi być oznaczona kolejnym numerem.
8. Ofertę należy zaadresować: Urząd Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16,
62-570 Rychwał i opatrzoną nazwą postępowania:
„Oferta w postępowaniu na dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy
Rychwał. Nie otwierać przed 13.08.2015 r. godz. 10:00.”
9. Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią
do czasu otwarcia ofert oraz posiadać swój identyfikator.
10. Jeżeli wykonawca chce wycofać ofertę, która została wcześniej złożona to składa
oświadczenie o wycofaniu oferty, w kopercie posiadającej swój identyfikator w postaci
pieczęci firmy, z naniesionym na niej dodatkowym napisem:
„Wycofanie oferty na dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Rychwał”
11. Jeżeli wykonawca chce dokonać modyfikacji (zmian) w ofercie, która została wcześniej
złożona, to składa nową (poprawioną) ofertę, sporządzoną wg powyższych zasad oraz
z naniesionym napisem:
„Zmiana

oferty na dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Rychwał”

12. Zaleca się zachować kopie złożonej oferty.
13. Jeżeli wykonawca chce wycofać lub zmienić ofertę to może zrobić to jedynie przed upływem
terminu do składania ofert.
14. Zaleca się, aby wykonawca zgromadził wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty.
15. Wykonawcy powinni przedstawić oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. Oferty alternatywne
zostaną odrzucone.
XI. Miejsce i termin składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16,
62-570 Rychwał, sekretariat, lub przesłać na powyższy adres. W wypadku przesłania oferty
będzie się liczyła data jej wpłynięcia do siedziby Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale.
2. Termin składania ofert upływa dnia 13.08.2015 r. o godz. 09:30.
3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.08.2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w
Rychwale, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał, gabinet zastępcy burmistrza.
4. Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie, bez otwierania.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert. W takim
przypadku wszystkie prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawców będą odnosiły się do
zmienionego terminu.
7

Sygnatura akt: G.271.4.2015 Zamawiający: Gmina Rychwał
Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Rychwał

6. O zmienionym terminie zamawiający powiadomi wykonawców, zamieszczając informację na
stronie internetowej www.bip.rychwal.pl .
XII. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN (polski złoty). Cena musi uwzględniać
wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia.
2. Wartość oferty należy podać za 1 km netto i brutto z wyodrębnieniem podatku VAT oraz za
całość oferty netto i brutto z wyodrębnieniem podatku VAT.
3. Obowiązkiem wykonawcy jest wypełnić formularz ofertowy podając wartości
z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenie wykonawca zobowiązany jest
dokonać wg zasad uznanych w rachunkowości tj. końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się,
a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
4. Przed obliczeniem ceny oferty wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się
z warunkami zamówienia oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające
wpływ na wartość zamówienia.
5. Przedmiot zamówienia objęty jest stawką 8 % podatku VAT w oparciu o ustawę z dnia 11
marca 2004 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Powyższa stawka VAT-u nie dotyczy wykonawców, którzy na
podstawie innych przepisów podatkowych nie są płatnikami podatku VAT lub upoważnieni
są do stosowania innej stawki VAT-u. Wykonawcy dokonując kalkulacji cenowej w ofercie
zobowiązani są przed terminem składania ofert do wnoszenia uwag lub zastrzeżeń
związanych ze sposobem naliczenia VAT-u podanego w niniejszej Specyfikacji.
6. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w roku wykonywania usługi umowa na realizację
zamówienia zostanie zmieniona poprzez wprowadzenie stawki podatku VAT według
aktualnie obowiązujących przepisów i przeliczeniu wynagrodzenia należnego wykonawcy.
7. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały
we wzorze umowy.
8. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane
z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez
Wykonawcę stanowiąca sumę punktów przyznanych ofercie.
1. Cena ofertowa - WAGA kryterium 95%
Punktacja:
punkty za cenę : P c = (C n : Co) x K p
gdzie:
C n – najniższa cena ofertowa
C o – cena ofertowa oferty badanej
K p – współczynnik proporcjonalności równy 95 pkt.
Cena ofertowa Co stosowana do obliczeń powinna być obliczona przez Wykonawców wg
wzoru dot. opisu sposobu obliczania ceny oferty niniejszej SIWZ.
2. Termin płatności – maksymalnie 5 pkt - WAGA kryterium 5%
Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty za dłuższy termin płatności faktury, maksymalna
liczba punktów 5.
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a) za termin płatności 14 dni przyznane zostanie 0 pkt.,
b) za termin płatności do 21 dni przyznane zostanie 2 pkt.,
c) za termin płatności do 30 dni przyznane zostanie 5 pkt.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej
SIWZ, a także zostanie oceniona jako oferta najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert
i uzyska na tej podstawie największą ilość punktów obliczoną według opisanej powyżej metodologii
oceny.
XIV. Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
1. O wyniku postępowania zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców uczestniczących
w postępowaniu.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego objętego niniejszą SIWZ
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego objętego niniejszą SIWZ, zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, warunki umowy.
1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w załączonym do SIWZ wzorze umowy.
2. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:
- zmiana terminu wykonania umowy, pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i inne zmiany przewidziane w SIWZ.
XVII. Środki ochrony prawnej.
W postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI prawa zamówień publicznych
„Środki ochrony prawnej”. Zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze:
1. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. nr 48, poz. 280),
2. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. nr 41, poz. 238).
XVIII. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zamówienia
w terminie nie późniejszym niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
2. Pytania powinny być składane na piśmie (zamawiający w celu przyspieszenia obiegu
informacji - zapytań i odpowiedzi - dopuszcza posługiwanie się faksem i pocztą
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elektroniczną, zastrzegając sobie jednak konieczność wysłania zapytania pocztą),
z dopiskiem:
„Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Rychwał – zapytanie”
na adres:
Urząd Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał
3. Zamawiający obowiązany jest udzielić niezwłocznie wyjaśnień wysyłając treść zapytania wraz
z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania do wszystkich wykonawców, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści treść zapytania wraz
z wyjaśnieniami na stronie internetowej www.bip.rychwal.pl
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za brak wyjaśnień do SIWZ z powodu zbyt
późnego zgłoszenia pytań.
5. Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert uzupełnić lub zmienić treść
dokumentów przetargowych z własnej inicjatywy lub w wyniku uwag wykonawców. Każde
uzupełnienie lub zmiana będzie stanowiła treść SIWZ. Informacja o uzupełnieniach bądź
zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej www.bip.rychwal.pl
6. Zamawiający może przesunąć termin składania ofert przez wykonawców w celu
umożliwienia im wprowadzenia zmian w ofercie. Informację o przesunięciu terminu
składania ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej www.bip.rychwal.pl
7. Otwarcie ofert nastąpi przy udziale wykonawców. Do wiadomości uczestniczących
w otwarciu ofert zostaną podane:
Przed otwarciem ofert:
- kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Po otwarciu ofert:
- nazwy i adresy wykonawców,
- informacje dotyczące ceny,
- termin wykonania zamówienia,
Dane te będą niezwłocznie odnotowane w dokumentacji z przebiegu postępowania
przetargowego.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania w toku dokonywania oceny ofert każdego
wykonawcy w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień na temat oferty. Wszystkie żądane
przez komisję przetargową wyjaśnienia muszą być złożone przez wykonawcę na piśmie
i stają się integralnym składnikiem złożonej oferty.
XIX. Unieważnienie przetargu.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się na podstawie art. 93
ustawy.
2. O unieważnieniu postępowania zamawiający informuje równocześnie wszystkich
wykonawców biorących udział w postępowaniu. Informacja ta powinna zawierać
uzasadnienie faktyczne i prawne.
XX. Ogłoszenie wyników przetargu.
Na podstawie art. 92 ustawy zamawiający niezwłocznie zawiadomi uczestników postępowania
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Sprawy nie ujęte w niniejszej SIWZ regulują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz., 907 ze zm.).
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XXI Załącznik do SIWZ
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1);
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy
Prawo zamówień publicznych, (załącznik nr 2);
3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia
z przyczyn określonych w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (załącznik nr 3);
4. Wykaz pojazdów (załącznik nr 4).
5. Wykaz osób (załącznik nr 5)
6. Informację o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej (załącznik nr 6);
7. Projekt umowy;
8. Harmonogram dowozów z mapami tras (dowozów i odwozów) i miejscami przystanków.
9. Regulamin dowożenia uczniów do szkół w Gminie Rychwał.
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Formularz ofertowy - Załącznik nr 1
Gmina Rychwał
Plac Wolności 16
62 – 570 Rychwał

FORM ULARZ OF ERTOWY
Nazwa Wykonawcy......................................................................................................................
Adres Wykonawcy .......................................................................................................................
Adres do korespondencji ..............................................................................................................
NIP................................................................... REGON............................................................
Numer telefonu ................................................ Numer faksu.......................................................
E-mail: ............................................................. Strona www: ....................................................

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Rychwał
ogłoszonym na stronach internetowych www.portal.uzp.gov.pl, www.bip.rychwal.pl oraz na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego ofertujemy:

Cenę A za 1 km dowozu autobusami o liczbie miejsc min. 53
Netto:
(zł / 1 km)

(słownie:…………………………………………....
.................................[zł] ……………………………………………………..)

VAT
( 8 %)
(zł / 1 km)
Brutto:
(zł / 1 km)

(słownie:…………………………………………....
.................................[zł] ……………………………………………………..)
(słownie:…………………………………………....
.................................[zł] ……………………………………………………..)
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Cenę B za 1 km dowozu autobusem o liczbie miejsc od 18 do 25
(słownie:…………………………………………....
Netto:
(zł / 1 km)

.................................[zł] ……………………………………………………..)

VAT

(słownie:…………………………………………....

( 8 %)
(zł / 1 km)

.................................[zł] ……………………………………………………..)
(słownie:…………………………………………....

Brutto:
(zł / 1 km)

.................................[zł] ……………………………………………………..)

Cenę za całość oferty 54 810 km

.................................[zł]
Netto:

(cena A za 1 km netto x

(słownie:…………………………………………....
……………………………………………………..)

35 910 km) + (cena B za
1km netto x 18 900 km)

(słownie:…………………………………………....

VAT
( 8 %):
Brutto:

.................................[zł] ……………………………………………………..)
(słownie:…………………………………………....
.................................[zł] ……………………………………………………..)

1) Oferujemy wykonanie usług objętych postępowaniem, zgodnie z wymogami opisu
przedmiotu zamówienia za cenę obejmującą całość zamówienia – 54 810 km:
netto: ....................................................PLN
(słownie: ……………….................................................... .................................................),
podatek VAT: .................................... PLN,
brutto: .................................................. PLN
(słownie: ............................................................................................... ..............................).
2) Kryterium dodatkowe – termin płatności
Dodatkowe kryterium

Termin płatności

Wpisz właściwe
- 14 dni
- do 21 dni
- do 30 dni
…………….
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2) Podana cena w formularzu ofertowym, będzie obowiązywać w okresie ważności umowy
i nie ulegnie zmianie z wyjątkiem przypadków przewidzianych w SIWZ oraz w projekcie
umowy.
3) Usługi
stanowiące
przedmiot
zamówienia
od ..................................... do .....................................

wykonamy

w

terminie

4) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz
uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
5) Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres podany w SIWZ.
6) Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami.*
Następujący zakres zamierzamy zlecić podwykonawcom*:
- zakres rzeczowy
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………........
7) Oświadczamy, że załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na
warunkach podanych w projekcie umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
Uwaga: Wszystkie załączniki muszą zostać wypełnione przez wykonawcę bez wyjątku
i ściśle wg warunków i postanowień zawartych w SIWZ bez dokonywania w nim zmian
przez wykonawcę. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie
dotyczy Wykonawcy wpisuje on „nie dotyczy’’

Oferta została złożona na ………………. ponumerowanych stronach.

..................................................
Miejscowość, data

....................................................
Podpis Wykonawcy

- niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Nazwa Wykonawcy...........................................................................................................................
Adres Wykonawcy ............................................................................................................................
(lub pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dowóz uczniów
do placówek oświatowych z terenu gminy Rychwał, tj.:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
związanych z wykonaniem niniejszego zamówienia;
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania niniejszego zamówienia;
3. Dysponuję potencjałem techniczny oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego
zamówienia;
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

a tym samym spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz., 907 ze
zm.).

..................................................
Miejscowość, data

....................................................
Podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Nazwa Wykonawcy...........................................................................................................................
Adres Wykonawcy ............................................................................................................................
(lub pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dowóz uczniów do
placówek oświatowych z terenu gminy Rychwał, tj.: w oparciu o przesłanki wskazane w art. 24
ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.,
907 ze zm.) zgodnie z zapisami którego: z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub
obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego
zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat
przed wszczęciem postępowania;
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie
zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego,
z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie
albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej
5% wartości umowy;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
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przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo,
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia
się wyroku;
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osoba prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia się wyroku.

..................................................
Miejscowość, data

....................................................
Podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 4

………………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

WYKAZ POJAZDÓW
NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI

L.p.

Marka i nr rejestracyjny

..................................................
Miejscowość, data

Rok produkcji

Ilość miejsc

....................................................
Podpis Wykonawcy

Do powyższego wykazu, wykonawca zobowiązany jest załączyć kserokopie dowodów
rejestracyjnych
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Załącznik nr 5
………………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
W WYKONYWANIU ZADANIA
L.p.

Imię i Nazwisko/
Zakres wykonywanych
czynności

Posiadane kwalifikacje –
uprawnienia
(Nr, rodzaj)

Informacja o podstawie
dysponowania osobami*
Osoba będąca w dyspozycji
wykonawcy/
oddana do dyspozycji przez inny
podmiot **

Osoba będąca w dyspozycji
wykonawcy/
oddana do dyspozycji przez inny
podmiot **

Osoba będąca w dyspozycji
wykonawcy/
oddana do dyspozycji przez inny
podmiot **

* W przypadku gdy potencjał kadrowy, o którym mowa wyżej jest oddany przez inny podmiot do realizacji
zamówienia, to wykonawca zobowiązany jest do niniejszego wykazu dołączyć pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnego potencjału kadrowego na okres korzystania z niego przy
wykonywaniu zamówienia.
** Niewłaściwe skreślić

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień.

..................................................
Miejscowość, data

....................................................
Podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 6

INFORMACJA
o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej*
Nazwa Wykonawcy...........................................................................................................................
Adres Wykonawcy ............................................................................................................................
(lub pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dowóz uczniów do placówek
oświatowych z terenu gminy Rychwał oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej.

..................................................
Miejscowość, data

....................................................
Podpis Wykonawcy

* w przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca zamiast Informacji
o przynależności składa Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,

* niniejszą Informację/Listę podmiotów składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
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Projekt umowy
UMOWA NR .../2015
(zamówienie publiczne nr G.271.4.2015)

zawarta w dniu ............................................. w Rychwale pomiędzy Gminą Rychwał
z siedzibą w Rychwale, Plac Wolności 16; 62-570 Rychwał,
zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez
Stefana Dziamarę – Burmistrza
a
............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:
.................................................................................

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy – w przetargu
nieograniczonym - została zawarta umowa o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego – postępowania o zamówienie
publiczne nr G.271.4.2015 Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do
wykonania usługi bezpiecznego i punktualnego dowozu (przywóz i odwóz) uczniów z terenu
gminy Rychwał do Zespołu Szkół w Rychwale, Szkoły Podstawowej im. gen. W. Andersa
w Jaroszewicach Grodzieckich, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych
w Grochowach, Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych,
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dąbroszynie i Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Rychwale, w okresie od dnia 1 września 2015 roku do dnia 24
czerwca 2016 roku – zadanie pod nazwą: „Dowóz uczniów do placówek oświatowych
z terenu Gminy Rychwał”
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z harmonogramem
dowozów, swoją ofertą z dnia …………………….. r., przy zachowaniu należytej staranności
określonej w art. 355 Kodeksu cywilnego, zgodnie z regulaminem dowożenia uczniów
do szkół w Gminie Rychwał.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w harmonogramie dowozów
wynikających ze zmian planu organizacyjnego roku szkolnego poszczególnych placówek
oświatowych, w tym zmiany godzin tras, kolejności przystanków oraz zmniejszenia lub
zwiększenia w trakcie realizacji umowy zakresu opisanego przedmiotu zamówienia.
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W takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie wynikające ze
zrealizowanych usług. Zamawiający dopuszcza także zlecenie Wykonawcy w ramach
zamówienia usługi dowozu uczniów na imprezy sportowe lub kulturalne czy też wycieczki
szkolne poza teren Gminy Rychwał po cenach zawartych w umowie.
§2
TERMIN REALIZACJI
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w okresie od ………………… roku do dnia
………………. roku..
§3
SPOSÓB WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie,
możliwości techniczne i kadrowe oraz uprawnienia konieczne do prawidłowego wykonania
umowy. Wykonawca zobowiązuje się należycie wykonać usługę na warunkach określonych
w umowie.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość dowozów dzieci do placówek oświatowych
bez względu na zaistniałe okoliczności i zdarzenia, w tym zaistniałą sytuację zdrowotną
kierowców lub awarię pojazdu bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do zapewnienia wszystkim dzieciom miejsc
siedzących podczas wykonywania przewozu oraz odpowiednich warunków bezpieczeństwa
i higieny, wygody i punktualności dowozów.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za stan techniczny i sanitarny oraz warunki bhp i p.poż
użytkowanych pojazdów. W przypadku uszkodzenia pojazdu wykonującego przewóz
uczniów Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia niezwłocznie pojazdu zastępczego
spełniającego wszystkie warunki określone niniejszą umową.
5. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek
Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy oraz do przedłożenia
każdorazowo Zamawiającemu na jej pisemne żądanie wszelkich dokumentów, materiałów,
informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania umowy.
§4
PODWYKONAWSTWO
1. Strony postanawiają, iż powierzenie przez Wykonawcę części prac do wykonania
podwykonawcom wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników
w takim samym zakresie jak za swoje działania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezpośredniego regulowania należności za roboty
wykonane przez podwykonawców, podwykonawcom, i w takim przypadku Wykonawca
zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu stosownej umowy cesji wierzytelności
z podwykonawcą.
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§5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY
Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest
i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach niniejszej umowy oraz Kodeksu
cywilnego za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich
w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej
staranności przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności.
§6
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE
1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte
wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7
ust. 2 niniejszej umowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7
ust. 2 niniejszej umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§7
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w kwocie:
Cenę A za 1 km dowozu autobusami o minimalnej liczbie miejsc 53
(słownie:…………………………………………....
Netto:
(zł / 1 km)

.................................[zł] ……………………………………………………..)

VAT
( 8 %)
(zł / 1 km)
Brutto:
(zł / 1 km)

(słownie:…………………………………………....
.................................[zł] ……………………………………………………..)
(słownie:…………………………………………....
.................................[zł] ……………………………………………………..)
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Cenę B za 1 km dowozu autobusem o liczbie miejsc od 18 do 25
(słownie:…………………………………………....
Netto:
(zł / 1 km)

.................................[zł] ……………………………………………………..)

VAT
( 8 %)
(zł / 1 km)
Brutto:
(zł / 1 km)

(słownie:…………………………………………....
.................................[zł] ……………………………………………………..)
(słownie:…………………………………………....
.................................[zł] ……………………………………………………..)

2. Wartość nominalna przedmiotu umowy wynosi: (54 810 km ) ………………. zł netto +
podatek VAT …….. % ……………… zł, co stanowi …………….. zł brutto.
3. Rozliczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie w okresach jednomiesięcznych na
podstawie faktycznej ilości przejechanych kilometrów, wynikających z harmonogramu
dowozów na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o zatwierdzone
oraz zweryfikowane przez Zamawiającego zestawienie przejechanych kilometrów.
4. Płatności będą dokonywane przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy
wskazane na fakturach, do ………… dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego
faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT spowoduje naliczenie ponownego 21-dniowego
terminu płatności.
5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Wykonawcy.
6. Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

§8

1.
2.
3.

4.
5.

6.

POSTANOWIENIA DODATKOWE
I KOŃCOWE
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach
o dostępie do informacji publicznej.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiająca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sądy właściwe
dla siedziby Zamawiającego.
Przedstawicielami Stron odpowiedzialnymi za bieżące kontakty są:
a) Zamawiający:
……………………………., tel. ……………………
b) Wykonawca:
……………………………., tel. ……………………
Integralna częścią niniejszej umowy stanowią:
a) SIWZ
- załącznik nr 1,
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b) Oferta wykonawcy
- załącznik nr 2,
c) Harmonogram dowozów
- załącznik nr 3,
d) Regulamin dowożenia uczniów do szkół w Gminie Rychwał - załącznik nr 4.
7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych oraz inne przepisy prawa.
8. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Miejscowość ............................. dnia .........................2015 roku.
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