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SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

na zadanie p.n.
Dowóz i odwóz  uczniów do szkół w roku szkolnym 2012/2013

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r.,  Nr 
113 poz. 759 z późn. zm).

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Gmina Żarów, ul. Zamkowa 2,  58-130 Żarów

NIP   884-23-65-232                                       REGON 890718395 
tel. (74) 85-80-0591                                                          fax (74) 85-80-778
strona internetowa: http: www.um.zarow.pl                    e-mail: oswiata@um.zarow.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie  publiczne udzielane jest  w trybie  przetargu nieograniczonego na podstawie  art.  39 
ustawy Prawo zamówień publicznych.

Do  czynności  podejmowanych  w  trakcie  niniejszego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm) oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Nazwa zadania: „Dowóz i odwóz  uczniów do szkół w roku szkolnym 2012/2013”.
3.2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu uczniów (dowóz z miejsca zamieszkania do 
szkół i  odwiezienie  po  zajęciach do miejsca  zamieszkania)  do  placówek  oświatowych na terenie  gminy 
Żarów, na podstawie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2012/2013, tj. od dnia 03.09.2012 r. do 
dnia 28.06.2013 r.   na trasach niżej określonych.

3.3.  Dopuszcza się  składanie ofert częściowych na każdą  z części zamówienia. Wykonawca może złożyć 
ofertę na wybrane przez siebie części lub na całość zamówienia. Oferta na każdą z części musi obejmować 
całość zamówienia z danej części. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące części:
- Część 1 - Dowóz   uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie  

a) dowóz na godz. 7.50 na trasie I i trasie II:
Trasa nr 1:

Miejscowość Liczba Uczniów Długość trasy od szkoły do danej miejscowości 
(najdalszego przystanku)

Wierzbna 36 5
Kalno 27 4
Kalno-Wostówka 4 5
Bożanów 6 3
Żarów - -

b) odwóz na niżej określonych trasach i godzinach:
-  I kurs Żarów – Kalno - Bożanów - Wierzbna  - godz. 13.10
- II kurs Żarów – Kalno - Bożanów - Wierzbna  - godz. 14.40
Trasa nr 2:
Miejscowość Liczba Uczniów Długość trasy od szkoły do danej miejscowości 

(najdalszego przystanku)
Mielęcin 4 6
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Kruków 1 5
Mikoszowa 5 5
Przyłęgów 18 5
Łażany 33 2
Żarów - -

c) odwóz na niżej określonych trasach i godzinach:
- III kurs Żarów – Kruków - Mielęcin godz. 14.40
- IV kurs Żarów - Mikoszowa - Przyłęgów godz. 14.40

- Część 2 - Dowó  z uczniów do Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach  
a) dowóz na godz. 8.30 na trasie nr 1 i nr 2,
Trasa nr 1:
Miejscowość Liczba uczniów Długość trasy od szkoły do danej miejscowości 

(najdalszego przystanku)
Gołaszyce - 7
Siedlimowice 9 5
Pożarzysko 13 4
Imbramowice - -

b) odwóz o godz. 14.10,
c) dodatkowy odwóz raz w tygodniu, zgodnie z planem zajęć szkoły o godz. 15.00,

Trasa nr 2
Miejscowość Liczba uczniów  Długość trasy od szkoły do danej 

miejscowości (najdalszego przystanku)
Tarnawa 2 3
Marcinowiczki 6 2
Buków 35 3
Dzikowa 12 4
Imbramowice - -

d) odwóz o godz. 14.10,
e) dodatkowy odwóz raz w tygodniu, zgodnie z planem zajęć szkoły o godz. 15.00,

- Część 3  - Dowóz uczniów do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie
a) dowóz na godz. 7.50 na trasie I i trasie II:
b) odwóz o godz. 14.40 na trasie I i trasie II:

Trasa nr 1:
Miejscowość Liczba uczniów Długość trasy od szkoły do danej miejscowości 

(najdalszego przystanku)
Siedlimowice 8 7
Pożarzysko 6 8
Dzikowa 4 11
Buków 14 10
Imbramowice 19 8
Żarów - -

Trasa nr 2:
Miejscowość Liczba uczniów Długość trasy od szkoły do danej miejscowości 

(najdalszego przystanku)
Wierzbna 15 5
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Tarnawa 1 5
Marcinowiczki 1 7
Pyszczyn 6 9
Mielęcin 5 6
Zastruże 1 6
Kruków 3 5
Mikoszowa 5 5
Przyłęgów 7 6
Żarów - -

oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych.
3.4. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  tras  przewozu  dzieci,  ilości  przewozów  w  tygodniu,  
terminów  ich  wykonywania  oraz  liczby  dzieci  ze  względu  na  okoliczności,  których  strony  nie  mogły 
przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,  a  podyktowanych  potrzebami  Zamawiającego  wynikającymi  z 
realizacji obowiązku zapewnienia uczniom dowozu do szkoły.
3.5. Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany z największą starannością i w zakresie wynikającym z 
opisu przedmiotu zamówienia.
3.6.  Nazwa i kod CPV – Wspólnego Słownika Zamówień:
60.10.00.00-9 Usługi w zakresie transportu drogowego;
60.13.00.00-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.
3.7. Zakres świadczonych usług :
1)przewóz świadczony będzie każdego dnia roboczego, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni 
świątecznych oraz ferii świątecznych, zimowych i letnich  i dni wolnych od zajęć wynikających z organizacji 
roku szkolnego – oraz  przerw świątecznych, w przypadku odpracowywania, zajęć w innym dniu, wolnym 
od zajęć, przewoźnik zobowiązany jest zapewnić przewóz uczniów, zgodnie z ustalonym rozkładem
2)Wykonawca zobowiązany jest: 

– świadczenia usługi środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na terytorium RP (z ważnym 
badaniem  technicznym,),  spełniającymi  wymogi  bezpieczeństwa  i  Kodeksu  drogowego  oraz 
wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia do ich świadczenia,

– utrzymać w należytym porządku i czystości autobus,
– przestrzegać przepisy BHP i p poż, 
– oznaczyć autobus na czas przewozów, że wykorzystywany jest do transportu dzieci szkolnych,
– zapewnienia  w  przypadku  awarii  pojazdu,  transportu  zastępczego  spełniającego  wymagania 

określone w SIWZ, w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować 
nadmiernego zwiększenia liczby przewożonych uczniów,

– do zapewnienia – niezależnie od kierowcy, opiekuna przewożonym dzieciom, opiekunem winna 
być  osoba  dorosła,  sprawna  fizycznie,  nie  karana,  posiadająca  pełną  zdolność  do  czynności 
prawnych,

– zapewnienia wszystkim dzieciom przewożonym miejsc siedzących w autobusie,
– zapewnienia  ubezpieczenia  OC  i  NW  dla  wszystkich  przewożonych  dzieci  (pasażerów)  a 

zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu w 
wyniku,  których  nastąpi  uszkodzenie  ciała  lub  śmierć  czy  szkoda  materialna  spowodowana 
działalnością przewoźnika,

3)Zamawiający ma prawo do kontroli osób oraz pojazdów realizujących zamówienie,  a także zastrzega 
sobie  prawo  do  przeprowadzenia  w  każdej  chwili  kontroli  stanu  technicznego  pojazdu  oraz  stanu 
trzeźwości  kierowcy  przez  odpowiednio  powołane  do  tego  celu  służby  (Policja,  Inspekcja  Transportu 
Drogowego),
4) Dziecko powinno przebywać w podróży jak najkrócej, nie dłużej jednak niż 1 godzinę,
5) Przewoźnik rozeznał osobiście trasy przejazdu stanowiące przedmiot zamówienia,  i  przyjmuje je bez 
zastrzeżeń
6) W każdym autobusie ma znajdować się sprawny system łączności zewnętrznej (dopuszcza się posiadanie 
telefonów komórkowych) zapewniający kierowcy kontakt z przedstawicielem wykonawcy (kierownikiem 
ruchu, dyspozytorem).
7)Wykonawca na każdy miesiąc kalendarzowy wyda bilety dla uczniów uprawnionych do przejazdu wg 
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wykazu  sporządzonego  przez  Zamawiającego  i  zatwierdzonego  przez  Dyrektorów  poszczególnych 
placówek oświatowych do 20 każdego miesiąca. Zamawiający  najpóźniej do 25 każdego miesiąca w roku 
szkolnym przekaże Wykonawcy zapotrzebowanie na zakup biletów.
13) Miesięczne bilety zostaną wydane Zamawiającemu w siedzibie Wykonawcy w terminie do 28 każdego 
miesiąca w roku szkolnym ( w miesiącu lutym do 26 na miesiąc marzec).
14) Ilość kupowanych biletów miesięcznych w okresie roku dydaktyczno - wychowawczego może ulegać 
zmianie. W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów Wykonawca musi zapewnić ich dowózkę 
na warunkach podanych w ofercie.  Z tytułu  zmniejszenia ilości  dowożonych uczniów Zamawiający nie 
przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu.
15) Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym, na podstawie zestawienia faktycznie zakupionych 
biletów miesięcznych.

4. Termin wykonania zamówienia:  od dnia 03.09.2012r. do dnia 28.06.2013r.
4.1. Termin realizacji może ulec zmianie wyłącznie z ważnego powodu Zamawiającego lub  z przyczyn nie 
leżących po stronie Wykonawcy.

5.Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniana tych warunków:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki opisane w art. 
22 ust. 1 ustawy dotyczące:
5.1. Posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności.  Wykonawca  winien 
wykazać,  że  posiada  ważną  licencję  na  wykonywanie  krajowego  transportu  drogowego  w  zakresie 
przewozu osób.
5.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. Wykonawcy którzy wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co 
najmniej trzy usługi transportu osób  (realizowanych w sposób ciągły) o wartości min. 40.000,00 zł, wraz z 
potwierdzeniem należytego wykonania usługi.

5.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje  min. 6 
pojazdami dopuszczonymi do ruchu na terytorium RP (z ważnym badaniem technicznym).

5.4. Dysponowania osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do obsługi pojazdu samochodowego, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
5.5.  Sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  –  tj.  posiadają  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  w 
zakresie prowadzonej działalności – na wartość nie mniejszą niż kwota 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy 
złotych).
5.7. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie 
wykluczeniem  Wykonawcy  z  postępowania,  a  tym  samym  uznaniu  złożonej  przez  niego  oferty  za 
odrzuconą, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy.
5.8. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia- 
nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt 6 
niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wyżej wymienione 
warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji ww. dokumentów.
5.9.  Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców wobec których istnieją przesłanki określone w 
art. 24 ust. 1 i 2.

6. Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  wykonawcy  w  celu  potwierdzenia 
spełniana warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia.:
6.1. W  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach  o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, Zamawiający żąda następujących 
dokumentów:
1)oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; (zał. Nr 6 do SIWZ)
2)aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,  w celu 
wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  w  oparciu  o  art.  24  ust.  1  pkt.2 ustawy,  wystawionego  nie 
wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia 
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;
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6.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych w 
pkt. 5 Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) Licencja  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  krajowego  transportu  drogowego  w  zakresie 
przewozu osób.

2) Wykazu  wykonanych  usług  -  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 
wykonywanych  usług –  zał.  Nr  2  do  SIWZ w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia, tj.  wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert,

3)   Wykaz narzędzi – zał. Nr 3 do SIWZ  potwierdzający, że Wykonawca dysponuje  min. 6 pojazdami 
dopuszczonymi do ruchu na terytorium RP, (należy przedłożyć dokumenty potwierdzające ważne 
badania techniczne oraz dowód rejestracyjny pojazdu),

4) Wykaz  osób –  zał.  Nr  4  do  SIWZ, które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  
posiadające odpowiednie uprawnienia do obsługi pojazdu samochodowego oraz osoby które będą 
pełnić funkcję opiekuna.

5)  Opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest  
ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z 
przedmiotem zamówienia – na wartość nie mniejszą niż kwota 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy 
złotych).

6)   Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; (zał. Nr 5 do SIWZ)
7)  Oświadczenie  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy  załącznik nr 6 do SIWZ;

6.3. Zbiorcze zestawienie - wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów:

l.p. Nazwa (rodzaj) dokumentu

1 Formularz oferty - załącznik Nr 1 do SIWZ.

2. Oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 5 do SIWZ;

3. Oświadczenie  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,  o  których mowa w art.  22 ust.  1 
ustawy - załącznik nr 6 do SIWZ;

4.

Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie  
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  składania  ofert,  a  w  stosunku  do  osób  fizycznych 
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

5. Licencja  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  krajowego  transportu  drogowego  w  zakresie 
przewozu osób.

6.

Wykaz  wykonanych  usług  -  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 
wykonywanych usług – zał. Nr 2 do SIWZ w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy  i  doświadczenia,  tj.  wykonanych  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu 
składania ofert,

7.
Wykaz narzędzi – zał. Nr 3 do SIWZ  potwierdzający, że Wykonawca dysponuje  min. 6 pojazdami 
dopuszczonymi do ruchu na terytorium RP (należy przedłożyć dokumenty potwierdzające  ważne 
badania techniczne oraz dowód rejestracyjny pojazdu),

8.
Wykaz osób – zał. Nr 4 do SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadających 
odpowiednie uprawnienia do obsługi pojazdu samochodowego oraz osoby które będą pełnić funkcję 
opiekuna

9.

Opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia – na wartość nie mniejszą niż kwota 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy 
złotych),

10. Podpisany wzór umowy – załącznik Nr 7 do SIWZ.
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6.4. Wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez  uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
6.5. 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 (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

7. Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz  przekazywania 
oświadczeń  i  dokumentów  a  także  wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z 
Wykonawcami.
7.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 
faksem lub drogą elektroniczną potwierdzając pismem. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
7.2. Wyjaśnienia treści SIWZ będą udzielane z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ust. 1, 1a, 1b, i 2  
ustawy.  Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający  przekaże  Wykonawcom,  którym  przekazał 
niniejszą SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił  
SIWZ.
7.3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców.
7.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić 
treść  niniejszej  SIWZ.  Dokonaną zmianę Zamawiający  przekaże niezwłocznie  wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazał niniejszą SIWZ, oraz zamieści na stronie internetowej na której zamieścił SIWZ.
7.5. Jeżeli  w  wyniku  zmiany  o  której  mowa  w  pkt  7.4,  nieprowadzącej  do  zmiany  treści  ogłoszenia  o  
zamówieniu  niezbędny  będzie  dodatkowy  czas  na  wprowadzenie  zmian  w  ofertach,  Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert oraz poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano niniejszą SIWZ, 
oraz zamieści informację na stronie internetowej na której zamieszczona jest niniejsza SIWZ.
7.6. Do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami   w  sprawie  niniejszego  zamówienia  upoważniona  jest 
Katarzyna Janik 74 / 858 05 91 wew. 340.
7.7. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za 
pomocą faxu  lub drogi elektronicznej z wyłączeniem jak w punkcie 7.1.

8.Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

9.Okres związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi   30 dni  i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert przy 
czym za pierwszy dzień ww. okresu uznaje się dzień składania ofert. Przedłużenie okresu związania ofertą  
może nastąpić w warunkach określonych w art. 85 ust. 2 ustawy.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert.
10.1. Sposób składania ofert:

1)  Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik Nr 1.
2)  Wykonawcy zobowiązani są przedstawić oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3)   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4)  Oferta może być napisana odręcznie czytelnym pismem, pismem maszynowym lub wydrukowana na 

komputerze  oraz musi  zostać  podpisana  przez osobę/y  upoważnioną  /e  na podstawie  odrębnych 
przepisów, do składania oświadczeń woli – reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. W przypadku 
gdy  dokumenty  podpisywane  są  przez  osobę  reprezentującą  Wykonawcę  inną  niż  wskazana  w 
dokumencie  wymienionym  w  rozdziale  6.1  pkt  2  niniejszej  SIWZ,  do  oferty  należy  dołączyć 
pełnomocnictwo  rodzajowe  do  reprezentowania  Wykonawcy  w  niniejszym  postępowaniu  o 
udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie 
zamówienia  publicznego.  Pełnomocnictwo  musi  być  przedstawione  w  formie  oryginału  lub 
poświadczonej  notarialnie  kopi.  Wymagane,  a  nie  złożone  lub  wadliwe  pełnomocnictwa  będą 
podlegać uzupełnieniu na warunkach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy.

5)  Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane, we właściwej kolejności i zabezpieczone przed 
dekompletacją.  Wszystkie  poprawki  lub  zmiany  w  tekście  oferty  muszą  być  parafowane 
własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/ce ofertę.
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6)   Oferta musi zawierać:
- Formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ;
- Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6.3 SIWZ;
- Stosowne pełnomocnictwa – w przypadkach wskazanych w niniejszej SIWZ.

7)  Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących integralną część niniejszej SIWZ.
8)  Dopuszcza  się  złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę,  pod warunkiem 

jednak, że ich treść będzie odpowiadać treści formularzy opracowanych przez Zamawiającego. Oferta 
Wykonawcy nieodpowiadająca treści  formularzy będących załącznikami do SIWZ, może podlegać 
odrzuceniu.

9)  Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczącymi jawności postępowania 
Wykonawca może złożyć jedną ofertę składającą się z dwóch części:

        - części jawnej,
- części niejawnej – w sytuacji,  w której Wykonawca zastrzega sobie tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  za  wyjątkiem  informacji,  o  których 
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – powinien  ja oznaczyć w sposób nie 
budzący  wątpliwości  np.  w  odrębnym  opakowaniu  oznaczonym  napisem:  „Tajemnica 
przedsiębiorstwa,  nie  udostępniać  innym uczestnikom postępowania”.  Zamawiający  nie  ponosi 
odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów określonych jako 
tajne.

 10)  Oferta  ma  być  sporządzona  w  języku  polskim  i  pod  rygorem  nieważności  w  formie  pisemnej.   
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

  11)  Oferta powinna być umieszczona w trwale zamkniętej kopercie (opakowaniu) z umieszczonym na nim 
dokładnym adresem Zamawiającego i dopiskiem:

Gmina Żarów
ul. Zamkowa 2
58-130 Żarów

OFERTA PRZETARGOWA NA REALIZACJĘ ZADANIA
„Dowóz i odwóz uczniów  do szkól w roku szkolnym 2012/2013”

„NIE OTWIERAĆ  DO GODZ: 10:00   DNIA  28.06.2012r.

W przypadku braku ww. danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące 
wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem 

otwarcia lub inne.

11.Miejsce oraz termin składania ofert i ich otwarcia
11.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 
Żarów w terminie do dnia 28.06.2012r. godz. 09:30  
 lub przesyłać na  adres Zamawiającego: Gmina Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów 10,58-130 Żarów  – 
wiążącym  jest termin fizycznego doręczenia oferty Zamawiającemu.
11.2 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego  w dniu 28.06.20112. o godz. 10:00  w sali narad 
Urzędu Miejskiego w Żarowi (pokój nr 19). 

12.Opis sposobu obliczenia ceny
12.1  Cena  oferty  uwzględnia  wszystkie  zobowiązania,  musi  być  podana  w  PLN  cyfrowo  i  słownie,  z  
wyodrębnieniem  podatku  VAT (wg obowiązującej  stawki)  Cena  w  ofercie  wyliczona  jest  na  podstawie  
miesięcznych biletów każdego dziecka, z uwzględnieniem zastosowanej ulgi, określonej w ustawie  z dnia  
20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego 
(Dz.  U.  z  2002r.  Nr  175,  poz.  1440 z  późn zm.).  Nie  dopuszcza się  wariantowości  cen.  Cena nie  ulega 
zamianie  przez  okres  ważności  oferty  (związania  ofertą).  Cenę  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia 
należy przedstawić w “Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

13.1. Oceny ofert zamówienia będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać 
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udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek  w 
ofercie w zakresie i trybie określonym postanowieniami art.87 ust.2 ustawy  PZP.
Nie  będą  poprawiane  dane oferty  powodujące  istotne  zmiany jej  treści  a  w szczególności  dotyczące 
danych terminu i ceny oferty.
13.2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na 
podstawie: kryterium cena w zł  .  

13.3. Wykonawcy, których oferty zostaną przyjęte mogą zostać poddane wizualnej kontroli pojazdów 
zgodnie z wykazem narzędzi przedstawionym w ofercie przed komisją przetargową w ustalonym miejscu i 
terminie oględzin, z zastrzeżeniem, ze wszelkie koszty oględzin (tj. dowozu na miejsce oględzin) ponosi 
Wykonawca.

13.4. Zamawiający udzieli zamówienia  Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza – uzyskała całkowitą 
największą ilość punktów w kryterium „cena”.

Kryterium ceny -  100%

     Cena najniższej zaproponowanej oferty

    ---------------------------------------------------- x 100 = liczba punktów

     Cena badanej oferty

13.5. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty w 
wymaganym terminie. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy 
po zakończeniu całej procedury udzielenia zamówienia.

14. Zmiana / wycofanie oferty:

14.1. Zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub 
wycofać ofertę,
14.2. O wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed 
upływem terminu składania ofert,
14.3. Pismo należy złożyć oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
14.4. Pismo o wycofaniu oferty musi być podpisane przez osobę/y jak w rozdziale 10 pkt 4
14.5. Zwrot oferty bez otwierania
Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez jej otwarcia niezwłocznie Wykonawcy.

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione:
Z  wykonawcą,  który  złoży  najkorzystniejszą  ofertę  zostanie  podpisana  umowa,  której  wzór  stanowi 
załącznik do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach 
postępowania.  Termin ten może ulec  zmianie  w przypadku wniesienia przez któregoś z Wykonawców 
odwołania.  O  nowym  terminie  zawarcia  umowy  wybrany  Wykonawca  zostanie  poinformowany  po 
rozstrzygnięciu ewentualnego odwołania. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchylać się 
będzie  od  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  Zamawiający  może  wybrać  ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 
zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy.

16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zmawiający nie wymaga Zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia.
17.1. Wykonawcy  a  także  innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma  lub  miał  interes  prawny  w  uzyskaniu 
przedmiotowego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może   ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez 
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy.
17.2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 17.1 są odwołanie oraz skarga do sądu.

18.   Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie   
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od 
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wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:
Wzór umowy stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu 
dzieci, ilości przewozów w tygodniu, terminów ich wykonywania oraz liczby dzieci ze względu na 
okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych 
potrzebami Zamawiającego wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia uczniom dowozu do szkoły.

19.Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.

20.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

21.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

22.Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zamówienia     odbywać się będą w złotych   
polskich.

23.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

24.Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

25.Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu 
sporządzenia oferty.

Załączniki do SIWZ

Zał. Nr 1 - Formularz oferty - do wypełnienia przez Wykonawców,
Zał. Nr 2 - Wykaz wykonanych usług,
Zał. Nr 3 - Wykaz narzędzi,
Zał. Nr 4 - Wykaz osób,
Zał. Nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy nr 1
Zał. Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy nr 2

              Zał. Nr 7 - Wzór umowy
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Załącznik nr 1 do SIWZ

.......................................................
      (oznaczenie Wykonawcy)

OFERTA

Nazwa firmy (Wykonawcy): ............................................................................................................................................ 

Adres wykonawcy: ...........................................................................................................................................................

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

NIP: .................................................... Regon: ................................................

...............................................................................................................................
numer rachunku bankowego

...........................................                                                          ...............................................
      numer telefonu                                                                                 numer faksu

                         .................................................................................................
                  e-mail

Nawiązując  do  ogłoszenia  o  zamówieniu  publicznym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 
OFZiP.4464.2.2012  na wykonanie zadania   pt.  „Dowóz i  odwóz  uczniów do szkół  w roku szkolnym 
2012/2013”

1. Oferujemy wykonanie ww. zamówienia, tj. części nr …..........................................na następujących zasadach:

1.1. Część 1 - Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie  *  

a) na Trasie Nr I:

cena netto  ..................... zł. /słownie ..................................................... zł 

+ podatek........ % VAT, cenę brutto .............................zł / za jednostkowy bilet miesięczny,

/słownie ......................................................... zł

b) na Trasa Nr II:

cenę netto  ....................... zł., /słownie ................................................... zł

+ podatek .........  %VAT, cenę brutto .............................zł. / za jednostkowy bilet miesięczny,

/słownie ....................................................... zł 

1.2. Część 2 - Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach*

a) na Trasie Nr I:

cena netto  ..................... zł. /słownie ..................................................... zł

+ podatek........ % VAT, cenę brutto .............................zł / za jednostkowy bilet miesięczny,

/słownie ......................................................... zł 

b) na Trasa Nr II:

cenę netto  ....................... zł., /słownie ................................................... zł

• podatek .........  %VAT, cenę brutto .............................zł. / za jednostkowy bilet miesięczny,

/słownie ....................................................... zł

1.3. Część 3 - Dowóz uczniów do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie*

* Niepotrzebne skreślić
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a) na Trasie Nr I:

cena netto  ..................... zł. /słownie ..................................................... zł

+ podatek........ % VAT, cenę brutto .............................zł / za jednostkowy bilet miesięczny,

/słownie ......................................................... zł

b) na Trasa Nr II:

cenę netto  ....................... zł., /słownie ................................................... zł

+ podatek .........  %VAT, cenę brutto .............................zł. / za jednostkowy bilet miesięczny,

/słownie ....................................................... zł

2. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w dniach nauki szkolnej w roku szkolnym 2012/2013

3. Zakres usługi jest zgodny z zakresem określonym w SIWZ oraz wszystkich jej załącznikach.

4.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do 
niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

5. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ oraz złożyliśmy wszystkie 
wymagane dokumenty potwierdzające ich spełnienie , oraz uważamy się  związanymi  niniejszą ofertą 
na okres  30 dni  wskazany w p. 9 SIWZ.

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

                                                                           Data i podpisy osób uprawnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do SIWZ

.................................................
      (oznaczenie Wykonawcy)

WYKAZ  WYKONANYCH USŁUG  
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie

Lp PRZEDMIOT USŁUGI WARTOŚĆ 
USŁUGI

ODBIORCA USŁUGI DATA WYKONANIA 
USŁUGI

Uwaga:

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie

 

     ..............................................
      Data i podpisy osób uprawnionych do 

  składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do SIWZ

...............................................
   (oznaczenie Wykonawcy)

WYKAZ NARZĘDZI  
wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

Lp. Nazwa pojazdu Ilość miejsc Rok produkcji
Podstawa 

dysponowania tym 
zasobem

Uwaga:
Do  wykazu  należy  przedłożyć  dokumenty  dopuszczające  pojazdy  do  ruchu  na  terytorium  RP  wraz 
z ważnymi badaniami technicznymi

....................................................
                            Data i podpisy osób uprawnionych do 

   składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ

...........................................
   (oznaczenie Wykonawcy)

 
WYKAZ  OSÓB UCZESTNICZĄCYCH  W WYKONANIU  ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Dowóz i odwóz  uczniów do 
szkół w roku szkolnym 2012/2013”, oświadczam, że w realizacji  zamówienia wezmą udział  następujące 
osoby:

Należy podać Kierowcę i Opiekuna !!!

Imię i nazwisko Kwalifikacje 
zawodowe

Doświadczenie Funkcja
(kierowca/opiekun)

Informacja o podstawie 
dysponowania osobami 

(np. umowa o pracę)

Oświadczam, pod odpowiedzialnością karną, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia, posiadają 

wymagane  uprawnienia,  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  takich  uprawnień,  a  także 

wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

…...............................................
  Data i podpis osób uprawnionych do składania 

 oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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               Załącznik Nr 5 do SIWZ

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

...........................................
     (pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY NR 1

         Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Dowóz i odwóz 

uczniów do szkół w roku szkolnym 2012/2013" w trybie przetargu nieograniczonego,  prowadzonego na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 

z  późn.  zm)  oświadczam/y,  że  nie  podlegam/y  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

w szczególności na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

                                                                                                                    .............................................................
                                                          Data i podpisy osób uprawnionych do 

   składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

16



     Załącznik Nr  6 do SIWZ

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

...........................................
     (pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY NR 2

         Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  "Dowóz i odwóz 

uczniów do szkół w roku szkolnym 2012/2013" w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 

z późn. zm) oświadczam/y, że :

1. posiadam/y uprawnienia  do wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy 

prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie;

3. dysponuje/my  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania 

zamówienia;

4. znajduje/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

(art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.  

759 z późn zm.).

                                                                                                     .........................................................
                                                              Data i podpisy osób uprawnionych do 

                                składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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Załącznik Nr 7 do SIWZ

Umowa Nr …………..

Zawarta w dniu …………… roku w Żarowie pomiędzy:
Gminą Żarów , z siedzibą w Żarowie, ul. Zamkowa 2, w imieniu której działa:
Burmistrz  Miasta  Żarów –  Leszek  Michalak,  przy  kontrasygnacie  Skarbnika  Gminy  Żarów  –  Renaty 
Dawlewicz, 
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym
a
 ……………………………………………………………………………………………………………....................…..

………………………………………………………………………......................…… zwanym dalej „Wykonawcą” 
o następującej treści:

Strony umowy oświadczają,  że umowa zostaje zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego 
wyboru oferty  Wykonawcy w przetargu nieograniczonym ogłoszonym na podstawie  ustawy z  dnia  29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.), postępowanie  
o udzielenie zamówienia publicznego na usługę transportową, nr sprawy OFZiP.4464.2.2012

§ 1
1.Zamawiający, stosownie do ustaleń przetargowych i oferty Wykonawcy zleca, a Wykonawca zobowiązuje 
się  wykonać  usługę  przewozu  uczniów  z  miejsca  ich  zamieszkania  do  Szkoły  Podstawowej  im.  Jana 
Brzechwy w Żarowie, Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach i Gimnazjum  im. Jana Pawła II  
w  Żarowie* i  z  powrotem,  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia. 
2.Wykonawca  oświadcza,  że  przedmiot  umowy  zostanie  zrealizowany  z  największą  starannością 
i w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia, określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

§ 2
1.Termin realizacji usługi  od dnia 03.09.2012r. do dnia 28.06.2013r.
2.Przewóz świadczony będzie każdego dnia roboczego, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni 
świątecznych oraz ferii świątecznych  i dni wolnych od zajęć wynikających z organizacji roku szkolnego – 
oraz   przerw  świątecznych,  w  przypadku  odpracowywania,  zajęć  w  innym  dniu,  wolnym  od  zajęć,  
przewoźnik zobowiązany jest zapewnić przewóz uczniów, zgodnie z ustalonym rozkładem.
3.W przypadku odpracowywania,  zajęć w innym dniu,  wolnym od zajęć,  przewoźnik zobowiązany jest 
zapewnić przewóz dzieci, zgodnie z ustalonym rozkładem, w związku z tym ilość dni w poszczególnych 
miesiącach może ulec zmianie.
4.Usługi objęte  niniejszym zamówieniem mają być świadczone środkami transportu dopuszczonymi do 
ruchu na terytorium RP (z ważnym badaniem technicznym),  oraz wykonywane przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia do ich świadczenia.
5.Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  tras  przewozu  dzieci,  ilości  przewozów  w  tygodniu, 
terminów  ich  wykonywania  oraz  liczby  dzieci  ze  względu  na  okoliczności,  których  strony  nie  mogły 
przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,  a  podyktowanych  potrzebami  Zamawiającego  wynikającymi 
z realizacji obowiązku zapewnienia uczniom dowozu do szkoły.

§ 3
W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca musi zapewnić transport zastępczy pojazdem odpowiadającym 
tym  samym  wymaganiom  Zamawiającego  co  pojazd  pierwotny.  Transport  zastępczy  powinien  być  tak 
zorganizowany aby nie powodować  opóźnień czasowych kursu.

§ 4
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
* Niepotrzebne skreślić
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a) utrzymania sprzętu wykorzystywanego do realizacji  zamówienia w należytym stanie technicznym nie 
zagrażającym bezpieczeństwu przewożonych osób oraz higienę, wygodę i należytą obsługę.
b)  pokrycia  wszelkich  kosztów związanych z  ubezpieczeniem pojazdów i  przewożonych nimi  osób  od 
ewentualnych następstw nieszczęśliwych wypadków mogących nastąpić w trakcie realizacji umowy.
c)  Wykonywania  czynności  będących  przedmiotem  umowy  z  zachowaniem  szczególnej  staranności 
i zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz umowy,
d) zapewnienia wszystkim dzieciom przewożonym miejsc siedzących   w autobusie, a także niezależnie od 
kierowcy - opiekuna przewożonym dzieciom.
2.  Wykonawca  zabezpiecza  prawidłową  organizację  dowozów  i  właściwy  stan  techniczny  środków 
transportu, w szczególności:
a) utrzymuje w należytym stanie i na swój koszt środki transportu;
b)  dokonuje  na  swój  koszt  bieżących  napraw,  konserwacji  i  wymaganych  badań  środków  transportu. 
Wszystkie  pojazdy  przeznaczone  do  realizacji  usługi  powinny  spełniać  warunki  techniczne,  winny  być 
zarejestrowane zaś ich dowód rejestracyjny musi być ważny (posiada aktualne badania techniczne zgodnie z 
art. 82 Prawa o ruchu drogowym)
c) zabezpiecza prawidłowe warunki bezpieczeństwa i higieny w trakcie dowozów i odwozów.
3.  Opiekunem winna  być  osoba  dorosła,  sprawna fizycznie,  nie  karana,  posiadająca  pełną zdolność  do 
czynności prawnych.
4. Do obowiązków opiekuna będzie należało w szczególności zwracanie uwagi na zachowanie się dzieci  
podczas przewozu i zadbanie o bezpieczeństwo każdego dziecka.
5. Przewoźnik odpowiada za bezpieczeństwo przewożonych dzieci.
6.  Zamawiający  nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  za  wypadki  i  zdarzenia  jakiegokolwiek  typu, 
w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała lub śmierć czy szkoda materialna spowodowana działalnością  
przewoźnika
7.  Zamawiający ma prawo do kontroli osób oraz pojazdów realizujących zamówienie (np. czystość auta, 
ogólny stan techniczny), a także zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej chwili kontroli stanu 
technicznego pojazdu oraz stanu trzeźwości kierowcy przez odpowiednio powołane do tego celu służby 
(Policja, Inspekcja Transportu Drogowego).

§ 5
1. Strony obowiązują niżej wymienione ceny jednostkowe biletów miesięcznych dla dzieci przewożonych 
do poszczególnych szkół:
a) Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie* 
- Trasa nr I  - cena netto …...............................................(słownie …........) / za 1 bilet miesięczny+ podatek VAT 
….... % cena brutto  …......................... (słownie …...............) / za 1 bilet miesięczny,
- Trasa nr II -  cena netto …...............................................(słownie …........)   / za 1 bilet + podatek VAT ….... % 
cena brutto  …......................... (słownie …...............) / za 1 bilet miesięczny ,
b) Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach*
- Trasa nr I  - cena netto …...............................................(słownie …........)  / za 1 bilet miesięczny + podatek VAT 
….... % cena brutto  …......................... (słownie …...............)  / za 1 bilet miesięczny ,
- Trasa nr II -  cena netto …...............................................(słownie …........) / za 1 bilet miesięczny + podatek VAT 
….... % cena brutto  …......................... (słownie …...............)  / za 1 bilet miesięczny ,
c) Dowóz uczniów do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie *

- Trasa nr I  - cena netto …...............................................(słownie …........)  / za 1 bilet miesięczny+ podatek VAT 
….... % cena brutto  …......................... (słownie …...............)  / za 1 bilet miesięczny ,
- Trasa nr II -  cena netto …...............................................(słownie …........)  / za 1 bilet miesięczny + podatek VAT 
….... % cena brutto  …......................... (słownie …...............)  / za 1 bilet  miesięczny.
2.Cena jednostkowa biletu miesięcznego uwzględnia wszystkie koszty tj.: m. in.: napraw, paliwa, rejestracji 
pojazdów, ubezpieczenia pojazdów, podatki, ryzyko wzrostu cen m. in. paliwa, akcyzy, części zamiennych, 
itp.
3.Cena  jednostkowa  biletu  miesięcznego  będzie  obowiązywała  w  niezmiennej  stawce  przez  cały  okres 
obowiązywania niniejszej umowy.
4. Wykonawca na każdy miesiąc kalendarzowy wyda bilety dla uczniów uprawnionych do przejazdu wg 
wykazu  sporządzonego  przez  Zamawiającego  i  zatwierdzonego  przez  Dyrektorów  poszczególnych 
placówek oświatowych do 20 każdego miesiąca. Zamawiający  najpóźniej do 25 każdego miesiąca w roku 
* Niepotrzebne skreślić
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szkolnym przekaże Wykonawcy zapotrzebowanie na zakup biletów (dopuszczalny przekaz faxem lub drogą 
elektroniczną).
5. Miesięczne bilety  zostaną  wydane Zamawiającemu w siedzibie Wykonawcy w terminie do 28 każdego 
miesiąca w roku szkolnym ( w miesiącu lutym do 26 na miesiąc marzec).
6. Ilość kupowanych biletów miesięcznych w okresie roku dydaktyczno - wychowawczego może ulegać 
zmianie. W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów Wykonawca musi zapewnić ich dowózkę 
na warunkach podanych w ofercie.  Z tytułu  zmniejszenia ilości  dowożonych uczniów Zamawiający nie 
przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu.
7.Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym,  na podstawie zestawienia faktycznie zakupionych 
biletów miesięcznych.
8.Faktury będą wystawiane za każdy miesiąc po wykonaniu usługi na Gminę Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 
Żarów, NIP 884-23-65-232 REGON 890718395.
9.Faktury zostaną zapłacone przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od 
daty ich złożenia.
10.Jeśli termin zapłaty faktury przypada na wolną sobotę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy 
Zamawiający może dokonać zapłaty w dniu roboczym następującym po tych dniach.
11.Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania zaliczek na poczet usługi.

§ 6
1.  Szkody wyrządzone przez dzieci w autobusie np. uszkodzenie siedzeń  obciążają  rodziców dzieci,  po 
udokumentowaniu tego faktu przez Wykonawcę i Zamawiającego.
2.  Szkody  opisuje  kierowca  autobusu w formie  notatki  po  każdorazowym zakończeniu  kursu.  Notatkę 
podpisuje kierowca oraz Wykonawca. Opiekun dowozów ma prawo wpisu w notatkę własnych uwag.
3. Wykonawca przedkłada niniejszą notatkę Zamawiającemu w ciągu 10 dni od zdarzenia.
4.  Wykonawca  po  dokonaniu  naprawy  uszkodzeń  przesyła  rozliczenie  Zamawiającemu,  który  jest 
zobowiązany przeprowadzić procedurę wyegzekwowania kosztów naprawy od rodziców i zwrócić koszty 
naprawy w ciągu 21 dni od daty otrzymania rachunku.

§ 7
1.Strony ustalają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2.Kary będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

a) za niewykonanie kursu w wysokości 900,00 zł.
b) za każde opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia kara w wysokości 400,00 zł.,
c) niesprawne ogrzewanie autobusu w okresie zimowym,  kara w wysokości 700,00 zł.,
d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy kara w wysokości 5.000,00 zł.

§ 8
1. Zamawiającemu przysługuje oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym prawo odstąpienia 
od umowy w następujących przypadkach: 
a) w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
b) gdy zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości firmy Wykonawcy, albo wszczęcie postępowania 
upadłościowego wobec Wykonawcy
c)  w  razie  zajęcia  lub  wszczęcia  postępowania  egzekucyjnego  względem  majątku  Wykonawcy 
wykorzystywanego do realizacji niniejszej Umowy,
d) w razie zmiany formy organizacyjno - prawnej Wykonawcy
e) w razie istotnego naruszenia postanowień niniejszej umowy oraz przepisów prawa.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy.
4. Wypowiedzenie  umowy  może  nastąpić  przez  każdą  ze  stron  za  dwumiesięcznym  okresem 
wypowiedzenia.

§ 9
Zmiany niniejszej umowy wymagają dla zachowania swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 10
Spory  mogące  wyniknąć  przy  realizacji  niniejszej  umowy  rozstrzygane  będą  przez  sąd  powszechny 
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właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 12
Integralną część umowy stanowią: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy.

§ 13
Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  dla  Zamawiającego  i  jeden  dla 
Wykonawcy.

     ...............................................                              ..........................................
         .               ZAMAWIAJĄCY                                           WYKONAWCA               
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