Zatwierdzam, dnia: 26.07.2018

Sabina Wesołowska
/Dyrektor Centrum
Ekonomiczno-Administracyjnego
w Wojniczu/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:
Usługi dowozu uczniów z Gminy Wojnicz do szkół w roku szkolnym 2018/2019 - zamówienie powtórzone
Sprawa nr: PZP/2/2018

1. ZAMAWIAJĄCY:
1.1. Zamawiający: Gmina Wojnicz, ul. Rynek 1, 32-830 Wojnicz, NIP 873-26-30-130, REGON 851660973 - Centrum
Ekonomiczno-Administracyjne w Wojniczu, ul. Szkolna 11, 32-830 Wojnicz, tel. 14 6789352.
1.2. Mail: cea@wojnicz.pl
1.3. Strona internetowa Zamawiającego: www.cea.wojnicz.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
2.1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2017.1579 ze zm.) – zwaną dalej
PZP.
2.2. Przetarg nieograniczony poniżej kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.3. Nie jest to zamówienie udzielane w częściach.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
3.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
3.2. Przedmiotem zamówienia jest usługa dowozu uczniów do szkół z terenu Gminy Wojnicz. Pod pojęciem dowóz uczniów
rozumie się przywóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do szkoły i ich odwóz do miejsca zamieszkania wraz z opieką, która
zapewni warunki bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu uczniów autobusem.
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ.
3.4. Zamówienie z prawem opcji:
3.4.1. Całkowita, dzienna długość wszystkich tras, w których ujęte są dowozy i odwozy uczniów wynosi 180 km. Zamawiający
korzystając z prawa opcji zastrzega sobie również możliwość uruchomienia dodatkowych kursów, również na innych
trasach niż wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ do łącznej wartości 500 km w ciągu miesiąca, obejmujących np.
przewóz uczniów na dodatkowe zajęcia, spektakle, wycieczki szkolne itp. Realizacja dodatkowych kursów będzie
następowała w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość organizowania
dodatkowych kursów lub całkowitej rezygnacji z ich wykonywania.
3.5. Kody CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
4.1. Zamówienie obejmuje świadczenie usługi dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 3 września 2018 r.
do 21 czerwca 2019 r.
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5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:


nie podlegają wykluczeniu - zgodnie z pkt 5.2.



spełniają warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z pkt. 5.3.

5.2. WARUNKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW:
5.2.1. Z postępowania wyklucza się wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w
art. 24 ust. 1 PZP.
5.2.2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13,14, 16-20 PZP , może przedstawić dowody na
to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, na zasadach określonych w art. 24 ust. 8 i
9 PZP.
5.2.3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
5.3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5.3.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca który:
5.3.1.1. spełnia warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności tj.:
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na krajowym transporcie drogowym
osób tj. zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
5.3.1.2. spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
5.3.1.2.1.1. zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 usługę polegającą na regularnym przewozie
osób przez co najmniej 4 kolejne miesiące, o łącznej wartości co najmniej 90.000 zł brutto.
5.3.1.2.1.2. dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia tzn. dysponuje
przynajmniej pięcioma w pełni sprawnymi technicznie autobusami o liczbie minimum 50 miejsc
siedzących każdy, które to autobusy spełniają warunki, które są wymagane dla autobusów szkolnych
określone w § 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2016.2022 t.j. ze
zm.);
5.3.1.2.1.3. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn. dysponuje kierowcami posiadającymi
prawo jazdy kategorii D, ważne badania lekarskie i inne wymagania określone ustawą z dnia 6
września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.). wymagane do
świadczenia usług objętych niniejszym postępowaniem, w liczbie co najmniej czterech. Każdy z
kierowców musi posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe jako kierowca.
5.3.1.3. Szczególny sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków
udziału w postępowaniu:
5.3.1.3.1. Nie dotyczy
5.3.2. Zamawiający dopuszcza możliwość polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na
zasadach i po spełnieniu przez wykonawcę obowiązków określonych w art. 22a PZP, tj.:
5.3.2.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
5.3.2.2. Zamawiający będzie oceniał czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz będzie
badał, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ.
5.3.2.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji
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których te zdolności są wymagane (tzn. będą prowadziły przewóz osób).
5.4. Zamawiający zastrzega, iż najpierw dokona czynności oceny ofert, a następnie badania, czy wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH, BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA, SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
SPEŁNIANIE

PRZEZ

OFEROWANY

PRZEDMIOT

ZAMÓWIENIA

WYMAGAŃ

ZAMAWIAJĄCEGO:
6.1. Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
6.1.1. Dokumenty z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (przynajmniej do
złożenia oferty ) – np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG (o ile dotyczy). Jeżeli wykonawca działa
przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby.
6.1.2. Dokumenty ofertowe tj.:
6.1.2.1. Wypełniony formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
6.1.2.2. Wypełniony wykaz osób – stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
UWAGA: powyższe dokumenty nie podlegają uzupełnieniu. Brak złożenia formularz ofertowego oznaczał będzie
odrzucenie oferty, a brak złożenia należycie wypełnionego wykazu osób oznaczał będzie nie przyznanie dodatkowych
punktów w odpowiednich kryteriach oceny ofert.
6.1.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie potwierdzającym:
6.1.3.1. brak podstaw do wykluczenia wykonawcy w zakresie określonym w pkt 5.2. SIWZ;
6.1.3.2. spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę w zakresie określonym w pkt 5.3. SIWZ;
6.1.4. Wzory oświadczeń, o których mowa w pkt 6.1.3. SIWZ stanowią załącznik nr 4 do SIWZ;
6.1.5. W przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu na zasadach określonych w pkt 5.3.2. SIWZ:
6.1.5.1. dowód potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu. Dowody mają
precyzować w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów od podmiotu trzeciego, sposób ich
wykorzystania, zakres i okres udziału podmiotu udostępniającego zasoby w realizacji zamówienia.
6.1.5.2. Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniu własnym
wykonawcy o którym mowa w pkt 6.1.3.
6.1.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.3.
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (dotyczy również wspólników
spółki cywilnej).
6.2. Zamawiający przypomina o obowiązku wynikającym z art. 24 ust. 11 PZP – tj. obowiązku przekazania przez wykonawcę w
terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, oświadczenia o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej wskazane
oświadczenie przedłożyć musi każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te
należy złożyć w formie pisemnej, we wskazanym terminie, w siedzibie Zamawiającego.
6.3. Dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (składane na wezwanie
Zamawiającego):
6.3.1. Zamawiający po dokonaniu czynności badania i oceny ofert wezwie wykonawcę którego oferta zostanie najwyżej
oceniona do złożenia w terminie 5 dni aktualnych na dzień ich złożenia, oświadczeń i dokumentów
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potwierdzających okoliczności o których mowa w pkt 5.3 SIWZ, które to dokumenty wymienione są poniżej.
6.3.2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę:
6.3.2.1. warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności:
6.3.2.1.1. zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie transportu drogowego
minimum na terenie województwa małopolskiego lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do
świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia;
6.3.2.2. warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
6.3.2.2.1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu –
w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku określonego odpowiednio w pkt. 5.3.1.2.1.1.
SIWZ;
6.3.2.2.2. wykaz narzędzi (pojazdów) dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - w zakresie potwierdzającym spełnianie
warunku określonego odpowiednio w pkt. 5.3.1.2.1.2. SIWZ;
6.3.2.2.3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami –

w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku określonego odpowiednio w pkt. 5.3.1.2.1.3. SIWZ;
6.3.3. Jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa w pkt. 6.3.2.
składane są w ofercie dla tego lub tych Wykonawców, którzy spełniają określone warunki (dotyczy również wspólników
spółki cywilnej).
6.4. Forma dokumentów:
6.4.1. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.1. SIWZ wykonawca składa w formie pisemnej (oryginał) lub kopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza (dotyczy pełnomocnictwa) lub kopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę (dotyczy kopii wyciągów z odpowiednich rejestrów).
6.4.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.2. SIWZ wykonawca składa w formie pisemnej (oryginał).
6.4.3. Pozostałe oświadczenia, o których mowa powyżej dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w
formie pisemnej (oryginał).
6.4.4. Pozostałe dokumenty, poza wskazanymi w pkt 6.4.1-6.4.3 składane są w formie pisemnej (oryginał) lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6.4.5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
6.4.6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
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6.4.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.4.8. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków załączy dokumenty zawierające kwoty
wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski według średnich kursów walut NBP
opublikowanych w dniu, w którym wydano dokument. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP w dniu, w którym
wydano dokument, Zamawiający dokona przeliczenia według kursu ostatnio ogłoszonego przed dniem, w którym
wydano dokument.

7. INFORMACJE

O

SPOSOBIE

POROZUMIEWANIA

SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:
7.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie (na adres wskazany w pkt 1
SIWZ) lub elektronicznie (na adres mailowy: cea@wojnicz.pl )
7.2. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub
informacji.
7.3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Pani Barbara Śmistek.
7.4. Zamawiający zwraca uwagę, że przepisy ustawy nie przewidują telefonicznej formy kontaktu z Wykonawcami w
żadnej sprawie. Właściwą formą kontaktu z Zamawiającym jest forma mailowa.

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
8.1. Nie dotyczy

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
9.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres: 30 dni (trzydzieści dni) od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
10.1.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część, sporządzoną zgodnie z wymaganiami ustawy oraz
postanowieniami niniejszej SIWZ.

10.2.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Zamawiający żąda, aby wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, były
składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

10.3.

Oferta musi być sporządzona: w formie pisemnej: na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.

10.4.

Oferta

powinna

być

podpisana

przez

uprawnionego/uprawnionych

lub

upoważnionego/upoważnionych

przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi we właściwym rejestrze (osoba z
prawem reprezentacji Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w odpowiedniej wysokości). Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik
Wykonawcy, należy dołączyć pełnomocnictwo przynajmniej do podpisania oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
10.5.

Zaleca się, aby wszystkie strony były zszyte we wskazanej przez wykonawcę kolejności, w sposób zapobiegający możliwości
dekompletacji zawartości oferty.

10.6.

Zaleca się, aby każda kolejna zapisana strona była opatrzona kolejnym numerem, wg wzoru: kolejny numer strony/liczba
wszystkich stron.

10.7.

Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany lub dokonał skreśleń, winny być parafowane przez osobę/osoby
podpisujące ofertę.

10.8.

W przypadku, gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec nie później niż w terminie składania ofert,
które spośród zawartych informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane. Informacje te winny
być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych składników oferty. UWAGA: Na wykonawcy
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ciąży obowiązek wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, pod rygorem uznania
zastrzeżenia za nieskuteczne.
10.9.

Oferta musi być złożona w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed upływem terminu otwarcia ofert; zaleca się,
aby Wykonawca opisał kopertę z dokumentami w następujący sposób:
OFERTA NA
Usługi dowozu uczniów z Gminy Wojnicz do szkół w roku szkolnym 2018/2019
– zamówienie powtórzone
Sprawa nr: PZP/2/2018
Nie otwierać przed dniem 6.08.2018 r. godz.: 13:00
oraz będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

10.10. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić ofertę, przez złożenie pisemnego powiadomienia
przygotowanego, opieczętowanego i oznaczonego zgodnie z postanowieniami pkt 10.9., przy czym koperta zewnętrzna będzie
dodatkowo zawierała oznaczenie „ZMIANA”.
10.11. Wykonawca ma prawo, przed terminem składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia
przygotowanego, opieczętowanego i oznaczonego zgodnie z postanowieniami pkt 10.9., przy czym koperta zewnętrzna będzie
dodatkowo zawierała oznaczenie „WYCOFANIE”.
10.12. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłoczne Wykonawcy.
10.13. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia pod warunkiem, że ich oferta będzie spełniać następujące
wymagania:
10.13.1. Wykonawcy występujący wspólnie ustanowią PEŁNOMOCNIKA do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, pełnomocnictwo musi być
podpisane przez umocowanych przedstawicieli wszystkich Wykonawców, wszelka korespondencja prowadzona będzie
wyłącznie z pełnomocnikiem, należy podać jego adres do korespondencji oraz numer faksu;
10.13.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu
zgodnie z zapisami pkt 5 SIWZ;
10.13.3. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu
z postępowania na podstawie przesłanek określonych w pkt 5.2. SIWZ oraz załączyć informację dotyczącą
przynależności do grupy kapitałowej;
10.13.4. W przypadku gdy w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, pełnomocnik jest zobowiązany przed zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą
współpracę Wykonawców.
UWAGA: obowiązki wskazane powyżej dotyczą również wspólników spółki cywilnej.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
11.1. Miejsce składania ofert: Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Wojniczu, ul. Szkolna 11, 32-830 Wojnicz,
11.2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 06.08.2018 r. godz.: 12:30
UWAGA: Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do wskazanego
miejsca
11.3. Miejsce otwarcia ofert: Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Wojniczu, ul. Szkolna 11, 32-830 Wojnicz,
11.4. Termin otwarcia ofert: 06.08.2018 r. godz.: 13:00

12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
12.1. Cenę w ofercie należy obliczyć z uwzględnieniem wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ, załącznikach do
SIWZ i wzorze umowy, z uwzględnieniem wszelkich kosztów, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z
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obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
12.2. Ceny oferty winny obejmować podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu składania ofert.
12.3. UWAGA: Jeżeli wykonawca będzie składał ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak oświadczenia w tym zakresie będzie
traktowany jako złożenie oświadczenia o braku zaistnienia takiego obowiązku. Wszelkie negatywne konsekwencje takiego
założenia będą spoczywać na wykonawcy.
12.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia ze wskazanej ceny/wynagrodzenia wykonawcy podatków i składek, które
zgodnie z odrębnymi przepisami jest obowiązany uiścić Zamawiający (dotyczy m.in. osób fizycznych nie prowadzących
działalności gospodarczej).

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:
LICZONE ODDZIELNIE DLA KAŻDEJ CZĘŚCI
13.1. Łączna wartość oferty brutto – 60 % znaczenia (Wc)
Sposób dokonania oceny wg wzoru:
WC = (Cn : Cb) x 60 pkt
pczWC – wartość punktowa ceny brutto
Cn – cena brutto najniższa
Cb – cena brutto badanej oferty
13.2. Doświadczenie kierowców – 20 % (Wd)
Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w następujący sposób:
1)

Przynajmniej jeden z czterech kierowców, którymi dysponuje wykonawca posiada doświadczenie zawodowe jako
kierowca nie mniejsze niż 5 lat – 5 pkt.

2)

Przynajmniej dwóch z czterech kierowców którymi dysponuje wykonawca posiada doświadczenie zawodowe jako
kierowca nie mniejsze niż 5 lat – 10 pkt

3)

Przynajmniej trzech z czterech kierowców którymi dysponuje wykonawca posiada doświadczenie zawodowe jako
kierowca nie mniejsze niż 5 lat – 15 pkt

4)

Wszyscy kierowcy którymi dysponuje wykonawca posiadają doświadczenie zawodowe jako kierowcy nie mniejsze niż 5 lat
– 20 pkt

13.3. Doświadczenie opiekunów – 15 % (Wo)
Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w następujący sposób:
DOTYCZY CZĘŚCI 1:
1)

Przynajmniej jeden z czterech opiekunów którymi dysponuje wykonawca posiada doświadczenie zawodowe jako
opiekun dzieci podczas ich dowozu do szkoły nie mniejsze niż 10 miesięcy – 4 pkt

2)

Przynajmniej dwóch z czterech opiekunów którymi dysponuje wykonawca posiada doświadczenie zawodowe jako
opiekun dzieci podczas ich dowozu do szkoły nie mniejsze niż 10 miesięcy – 8 pkt

3)

Przynajmniej trzech z czterech opiekunów którymi dysponuje wykonawca posiada doświadczenie zawodowe jako
opiekun dzieci podczas ich dowozu do szkoły nie mniejsze niż 10 miesięcy – 12 pkt

4)

Wszyscy czterej opiekunowie którymi dysponuje wykonawca posiadają doświadczenie zawodowe jako opiekunowie
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dzieci podczas ich dowozu do szkoły nie mniejsze niż 10 miesięcy – 15 pkt
13.4. Czas podstawienia pojazdu zastępczego – 5 % (Wz)
Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w następujący sposób:
 W przypadku deklaracji, że w razie awarii autobusu Wykonawca zabezpieczy zastępczy środek transportu nie później
niż do 20 minut od jej zaistnienia – 5 pkt
13.5. Ocena łączna:
W= Wc + Wd + Wo + Wz

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:
14.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w formie elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem zawierającym
informacje o wyborze oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu
zawarcia umowy.
14.2. Umowa może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli zachodzą okoliczności określone w art. 94
ust. 2 ustawy PZP.
14.3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów już złożonych przez
Wykonawcę oraz przedłożyć umowę konsorcjum / umowę spółki cywilnej (w przypadku oferty wspólnej).
14.4. Ponadto zamawiający wymaga aby przed zawarciem umowy Wykonawca:
14.4.1.

przedłożył dokumenty pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia, potwierdzające należyty stan techniczny
pojazdów (dokumenty dot. aktualnych przeglądów technicznych pojazdów);

14.4.2.

dokumenty potwierdzające uprawnienia kierowców, którzy będą realizowali zamówienie;

14.4.3.

przedłożył oryginał polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej (przewóz osób) oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, potwierdzający ubezpieczenie wykonawcy na
łączną sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

 1 000 000,00 zł dla części pierwszej
 500 000,00 zł dla części drugiej
- na jedno i wszystkie zdarzenia, łącznie z dowodem jej opłacenia, oraz zdeponował u Zamawiającego kopię polisy
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
14.4.4.

przedstawił pełny wykaz osób, które będą pełniły funkcję kierowców i opiekunów wraz z informacją o podstawie ich
zatrudnienia.

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
15.1. Nie dotyczy

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY:
16.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

17. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ:
17.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących
wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
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Kierowcy pojazdów i opiekunowie dzieci
17.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy
odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w powyższym punkcie czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
17.2.1.

żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

17.2.2.

żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

17.2.3.

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

17.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca
przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie
realizacji zamówienia:
17.3.1. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;
17.3.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z właściwymi przepisami (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
17.3.3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
17.3.4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z właściwymi przepisami.
17.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez
wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez
zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
17.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę,
zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
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18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
18.1. Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie przysługuje środek ochrony prawnej z Działu VI
Rozdział 2 ustawy.

19. DOTYCZY WYKONAWCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI:
19.1. Zamawiający informuje, że:
19.1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający.
19.1.2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: Monika Zając, monika.zajac@cea.wojnicz.pl, tel.14789352 .
19.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
19.1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji;
19.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów
wykonawczych do tej ustawy.
19.1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
19.1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
19.1.8. posiada Pani/Pan:


prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;



prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania)



prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie
ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego);

19.1.9.

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;

19.1.10. nie przysługuje Pani/Panu:


prawo do usunięcia danych osobowych;



prawo do przenoszenia danych osobowych;



prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym.

20. POZOSTAŁE ZASTRZEŻENIA:
20.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
20.2. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP.
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20.3. Zamawiający nie wymaga oraz nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
20.4. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą realizowane będą w walucie PLN.
20.5. Zamawiający nie przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej.
20.6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
20.7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi.
20.8. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty,
jak również nie dopuszcza takiej możliwości.
20.9. Zamawiający nie ogranicza liczby części na którą można złożyć ofertę.

21. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
21.1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
21.2. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy
21.3. Załącznik nr 3.1 do SIWZ – Wzór umowy dla części 1
21.4. Załącznik nr 3.2 do SIWZ – Wzór umowy dla części 2
21.5. Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzory oświadczeń do wykorzystania
21.6. Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób do kryteriów oceny ofert
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Przedmiotem zamówienia jest usługa dowozu uczniów do szkół z terenu Gminy Wojnicz. Pod pojęciem dowóz uczniów
rozumie się przywóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do szkoły i ich odwóz do miejsca zamieszkania wraz z opieką, która
zapewni warunki bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu uczniów pojazdem.

2.

Zamówienie podzielone jest na dwie części:
1) Część 1 – Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Wojnicz;
2) Część 2 – Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wojnicz do szkół na terenie Miasta Tarnowa;
3.1. Zamawiający nazwał przedmiot zamówienia Zadaniem. Zadanie przydzielone jest dla czterech autobusów: Autobus I,
Autobus II, Autobus III, Autobus IV. Autobus V jest autobusem rezerwowym, używanym np. w przypadku awarii
któregokolwiek z pozostałych autobusów.
3.2. Zadanie I - Autobus I
Przywóz uczniów:
1)

Trasa 1: Isep - Łukanowice (długość trasy: 11 km);

2)

Trasa 2: Zakrzów - Łukanowice, (dł. trasy: 8 km)

Odwóz uczniów
1)

Trasa 1: Łukanowice-Isep (długość trasy: 11 km)

2)

Trasa 2: Łukanowice-Isep (dł. trasy: 11 km)

Razem dzienna długość tras przywozu i odwozu: 41 km
3.3. Zadanie II - Autobus II
Przywóz uczniów:
1)

Trasa 1: Dębina Łętowska – Dębina Zakrzowska - Zakrzów (długość trasy: 9 km)

2)

Trasa 2: Dębina Łętowska – Dębina Zakrzowska

(długość trasy: 8 km)
Odwóz uczniów:
1)

Trasa 1: Dębina Łętowska – Dębina Zakrzowska - Zakrzów (długość trasy: 9 km)

2)

Trasa 2: Trasa 2: Dębina Łętowska – Dębina Zakrzowska

-

-Zakrzów (długość trasy: 9 km)
Razem dzienna długość tras przywozu i odwozu: 35 km

3.4. Zadanie III - Autobus III
Przywóz uczniów
1)

Trasa 1: Ratnawy - Podlesie (długość trasy: (7 km)

2) Trasa 2: Biadoliny Radłowskie – Łopoń - Ratnawy- Wojnicz ul. Św. Kingi (długość trasy: 16 km)
Odwóz uczniów:
1)

Trasa 1: Ratnawy - Podlesie (długość trasy: (7 km)

2)

Trasa 2: Podlesie – Łopoń – Biadoliny Radłowskie – Ratnawy- Wojnicz ul. Św. Kingi (długość trasy: 19 km)

Razem dzienna długość tras przywozu i odwozu: 49 km
3.5. Zadanie IV - Autobus IV
Przywóz uczniów
1)

Trasa 1: Podlesie- Sufczyn- Rudka- Więckowice (długość trasy: 16 km)

2)

Trasa 2: Sufczyn - Rudka - Więckowice -Cegielnia (długość trasy: 13 km) Odwóz

uczniów
1)

Trasa 1: Sufczyn- Rudka- Więckowice - Cegielnia (długość trasy: 13 km)
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2)

Trasa 2: Sufczyn- Rudka- Więckowice - Cegielnia (długość trasy: 13 km)

Razem dzienna długość tras przywozu i odwozu: 55 km.
3.6.

Całkowita, dzienna długość wszystkich tras, w których ujęte są dowozy i odwozy uczniów wynosi 180 km. Zamawiający
korzystając z prawa opcji zastrzega sobie również możliwość uruchomienia dodatkowych kursów, również na innych trasach
niż wskazane, do łącznej wartości 500 km w ciągu miesiąca, obejmujących np. przewóz uczniów na dodatkowe zajęcia,
spektakle, wycieczki szkolne itp. Realizacja dodatkowych kursów będzie następowała w zależności od zapotrzebowania
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość organizowania dodatkowych kursów lub całkowitej rezygnacji z
ich wykonywania.

3.7.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany częstotliwości kursów w poszczególnych zadaniach, jak również i zmianę (w
górę i w dół) długości trasy jednego kursu, jeżeli wystąpią okoliczności uzasadniające potrzebę takiej zmiany, do wysokości
określonej w pkt 3.6. Do takich okoliczności Zamawiający w szczególności zalicza: zmianę godzin zajęć lekcyjnych,
wypadki losowe uczniów powodujące wydłużenie trasy kursu, zwiększenie lub zmniejszenie liczby uczniów dowożonych w
ramach poszczególnych tras. Zmiany powyższe powodują jedynie zmniejszenie lub wydłużenie trasy kursu. Nie ma to
jednak wpływu na stawkę za 1 km zaoferowaną przez Wykonawcę. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych kosztów w
trakcie realizacji zamówienia ani po stronie Zamawiającego ani Wykonawcy innych niż ujęte w ofercie załączonej do SIWZ, w
której koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia obliczone są przez iloczyn stawki za 1 km,
liczby kilometrów w ciągu dnia (180) oraz ilości dni w roku szkolnym (185).

3.8.

Zamawiający wymaga, aby autobusy, którymi świadczona będzie usługa transportu uczniów były w pełni sprawne
technicznie.

3.9.

Usługa będzie świadczona wg ustalonego z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Wojniczu im. Św. Jana Kantego ul.
Szkolna 10, 32-830 Wojnicz - rozkładu jazdy autobusów, który będzie dostosowany do planu zajęć tej jednostki. W
rozkładzie jazdy autobusów, będą ustalone godziny świadczenia usługi dowozu uczniów, punkty zbiórki uczniów.

3.10. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia:
3.10.1.

czterech w pełni sprawnych technicznie autobusów o liczbie minimum 50 miejsc siedzących, oraz posiadania

w

dyspozycji, jednego autobusu, który będzie pełnił funkcję autobusu zapasowego. Autobusy te zgodnie z
obowiązującymi przepisami muszą spełniać warunki, które są wymagane dla autobusów szkolnych. Stan techniczny
autobusu świadczącego usługę i autobusu zapasowego muszą posiadać potwierdzone odpowiednimi dokumentami
aktualne przeglądy techniczne. Każdy z autobusów musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Dokumenty te powinny być
okazane na każde żądanie Zamawiającego;
3.10.2.

odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny i wygody przejazdów;

3.10.3.

przestrzegania ustalonego rozkładu czasowego i tras przejazdów;

3.10.4.

każdemu z uczniów miejsca siedzącego w autobusie;

3.10.5.

w przypadku awarii autobusu - podstawienie autobusu zapasowego, będącego w dyspozycji wykonawcy;

3.10.6.

w każdym autobusie - osobę do sprawowania opieki nad przewożonymi uczniami (opiekuna).

3.11. Do obowiązku osoby sprawującej opiekę wychowawczą nad uczniami (opiekuna) będzie należało:
3.11.1.

sprawdzanie stanu liczbowego uczniów wewnątrz pojazdu;

3.11.2.

pilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu przez uczniów miejsc w autobusie;

3.11.3.

ustalenie sposobu porozumiewania się z kierowcą w czasie jazdy;

3.11.4.

zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w czasie przewozu;

3.11.5.

zapewnienie bezpiecznego wsiadania, wysiadania z pojazdu;

3.11.6.

przeprowadzenie uczniów przez jezdnię do budynku szkoły, odbiór uczniów ze szkoły do autobusu;

3.11.7.

w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów nie dopuszczenie do ich przewozu.

3.12. W przypadku wystąpienia na trasie awarii autobusu Wykonawca zabezpieczy zastępczy środek transportu w czasie
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zadeklarowanym w ofercie, (maksymalnie 30 minut od zaistnienia awarii).
3.13. Usługi przewozowe będą świadczone w godzinach i terminach ustalonych z dyrektorami szkół, do których dzieci i młodzież są
dowożone.
3.14. Czas dowozu uczniów do szkół nie może przekraczać 1 godziny do rozpoczęcia zajęć szkolnych.
3.15. Zamawiający informuje, że Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa o świadczenie usług, będzie mógł nieodpłatnie
parkować autobusy (którymi będzie przewoził dzieci), na terenie należącym do Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w
Wojniczu, ul. Szkolna 10 w terminie realizacji ww. umowy.
3.16. Listę osób objętych przewozem Zamawiający przekaże Wykonawcy wraz z podpisaniem umowy.
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........................................
(miejscowość i data)
...................................................................
(nazwa i siedziba Wykonawcy/Wykonawców)
REGON: ........................................
NIP: ..............................................
FAX: …………………………….
Mail: …………………………….
FORMULARZ OFERTOWY
Do: Gmina Wojnicz – Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Wojniczu,
Sprawa nr: PZP/2/2018
Składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi dowozu
uczniów z Gminy Wojnicz do szkół w roku szkolnym 2018/2019 – zamówienie powtórzone” o następującej treści:
1
1. Oferujemy wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia za wynagrodzeniem:

Wykonawca wypełnia tylko tą część formularza na którą składa ofertę
„Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Wojnicz;”
……………..…. zł netto za 1 km x 180 km dziennie x 185 dni = ……………………….. zł netto łącznie
…………….…. zł brutto za 1 km x 180 km dziennie x 185 dni = ……………………… zł brutto łącznie (w tym ……. VAT)
Dodatkowo oferujemy realizację dodatkowego (opcjonalnego) zakresu zamówienia za wynagrodzeniem:
…………….…. zł netto za 1 km x 500 km miesięcznie x 10 miesięcy = ……………………… zł netto łącznie
…………….…. zł brutto za 1 km x 500 km miesięcznie x 10 miesięcy = …………………… zł brutto łącznie (w tym … VAT)
Co daje łączną wartość oferty w wysokości (suma z powyższych wartości):
.......................................... zł netto
……………………… zł brutto
Deklarujemy, że w przypadku awarii autobusu Wykonawca zabezpieczy zastępczy środek transportu w czasie ……….…….. minut (nie
dłużej niż 30 min) – patrz pkt 13.4. SIWZ .

Oświadczamy, że wynagrodzenie uwzględnia wszystkie należne nam elementy wynikające z tytułu przygotowania, realizacji i rozliczenia
przedmiotu zamówienia;
2.

Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje konieczne do rzetelnego skalkulowania naszej oferty.
2

1. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru oferty, do
zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
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2. Oświadczamy, że akceptujemy wynikającą z prawa opcji możliwość zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia na zasadach
wskazanych w SIWZ.
3. Oświadczamy, że w przypadku wyboru oferty, gwarantujemy niezmienność wynagrodzenia przez cały okres realizacji usługi.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ.
5. Oświadczamy, iż zamierzam(y)/nie zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia
(wypełnić o ile dotyczy):

l.p.

Nazwa części (elementu) zamówienia

Nazwa firmy podwykonawcy

1.
6. Oświadczam, iż Wykonawca jest mikro / małym / średnim / dużym / przedsiębiorcą. (niepotrzebne skreślić).
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane odpowiednich przepisach wobec osób fizycznych, od których
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu (o ile dotyczy).
Do kontaktów z Zamawiającym w zakresie związanym z niniejszym zamówieniem upoważniamy następujące osoby:
.................................................... tel. .................................... adres email: .......................................................................................
Integralną część złożonej oferty stanowią następujące dokumenty: ………………………………………………….
.........................................................................................
(podpis, pieczęć imienna przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
UMOWA Nr ………….
zawarta w dniu ……… pomiędzy:
Gminą Wojnicz, ul. Rynek 1, 32-830 Wojnicz, NIP 873-26-30-130, REGON 851660973 reprezentowaną przez Sabinę Wesołowską Dyrektora Centrum Ekonomiczno - Administracyjnego w Wojniczu, ul. Szkolna 11, 32-830 Wojnicz, przy kontrasygnacie Barbary
Śmistek - głównego księgowego Centrum zwaną dalej Zamawiającym
a
………………………………… zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługi
dowozu uczniów z Gminy Wojnicz do szkół w roku szkolnym 2018/2019 – zamówienie powtórzone, Dowóz uczniów do
szkół na terenie Gminy Wojnicz;”, została zawarta umowa o następującej treści:

§1.
Przedmiot umowy i miejsce wykonywania świadczenia

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wykonywać na jego rzecz usługi
przewozowe pn. „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Wojnicz w roku szkolnym 2018/2019".

2. Pod pojęciem dowóz uczniów rozumie się przywóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do szkoły i ich odwóz do miejsca
zamieszkania wraz z opieką, która zapewni warunki bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu
uczniów autobusem. Wykaz dzieci uprawnionych do korzystania z usług przewozowych przekazany zostanie wykonawcy w ramach
kontaktów roboczych.

3. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy, stanowiący jej integralną część.
§2.
Terminy realizacji
Zamówienie obejmuje świadczenie usługi dowozu dzieci w roku szkolnym 2018/2019, tj.: w okresie od 3 września 2018 r. do 21
czerwca 2019 r.

§3.
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewozu dzieci i młodzieży.

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dzieciom i młodzieży właściwą opiekę oraz niezbędne warunki bezpieczeństwa i higieny, a
także ponosi odpowiedzialność za koordynację, organizację i ogólny dozór podczas przewozu.

2. Wykonawca z chwilą rozpoczęcia dowozu przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wyrządzone szkody i straty podczas
świadczenia usługi.

3. Wykonawca musi zapewnić, aby środek transportu do przewozu osób był w ciągłej sprawności technicznej i posiadał wymagane
badania i przeglądy techniczne określone w odrębnych przepisach. W przypadku wątpliwości co do sprawności technicznej
używanych środków transportowych do świadczonych usług przewozowych, Zamawiający może żądać ponownego zbadania stanu
technicznego ww. środków transportowych w określonym terminie, na koszt Wykonawcy.

4. Wykonawca zatrudni kierowców i opiekunów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe do świadczenia usług objętych
przedmiotem zamówienia. Osoby te zostały wskazane przez Wykonawcę w ofercie. W przypadku konieczności zmiany tych osób,
wykonawca wskaże nowe osoby o kwalifikacja i doświadczeniu nie gorszym niż osoby, które mają one zastąpić.
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5. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
(przewóz osób) na łączną kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 złotych na jedno i wszystkie zdarzenia i zobowiązuje się do
utrzymania tego ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli ciągłości trwania

ubezpieczenia, a Wykonawca zobowiązuje się w razie potrzeby dostarczyć Zamawiającemu stosowne dokumenty
potwierdzające ciągłość ubezpieczenia w terminie 3 dni od dnia wystąpienia o nie, pod rygorem wypowiedzenia umowy
z winy Wykonawcy i naliczenia stosownej kary umownej.
§4.
Cena za świadczenie usług przewozowych
1. Wynagrodzenie jednostkowe za 1 km przejechanej trasy za świadczenie usługi dowozu dzieci, o której mowa w § 1 niniejszej
umowy wynosi:
…………….. zł netto (słownie: ………………)
…………….. zł brutto (słownie: ………………), w tym (… VAT).
2. Wynagrodzenie jednostkowe za 1 km przejechanej trasy w ramach realizacji dodatkowego (opcjonalnego) zakresu zamówienia wynosi:
…………….. zł netto (słownie: ………………)
…………….. zł brutto (słownie: ………………), w tym (… VAT).
3. Cena za realizację przedmiotu zamówienia jest niezmienna w okresie trwania umowy.
4. Maksymalna wysokość wynagrodzenia przysługująca Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi:
…………….. zł netto (słownie: ………………)
…………….. zł brutto (słownie: ………………), w tym (… VAT).
5. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy określonego w umowie i jej załącznikach.
§5.
Rozliczenie świadczonych usług i wynagrodzenie

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za świadczenie usługi dowozu dzieci o której mowa w § 1 niniejszej umowy odbywać się będzie na
podstawie prawidłowo wystawionej faktury miesięcznie z dołu przyjmując stawkę zgodnie z §4 za 1 km przejechanej trasy razy liczba
kilometrów przejechanych w ciągu poprzedniego miesiąca.

2. Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowić będzie sporządzony przez Wykonawcę wykaz zrealizowanych usług
przewozowych, potwierdzony przez dyrektorów szkół, do których dzieci są dowożone lub inne uprawnione osoby.

3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty w terminie 14 dni od doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury
VAT.

4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. Jako termin dokonania zapłaty
wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. Za opóźnienie w zapłacie Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie.
6. W przypadku zaistnienia w fakturze nieprawidłowości Zamawiający wzywa Wykonawcę do ich niezwłocznego usunięcia. Za datę
dostarczenia faktury będzie uznana data dostarczenia faktury z poprawioną treścią.

§6.
Odstąpienie od umowy i kary umowne
1. Strony ustalają za niewykonane lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy kary umowne, w następujących wypadkach i
wysokościach:
1)

w razie odstąpienia lub wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy lub gdy Wykonawca odstąpi od jej realizacji, z winy
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Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15.000 zł;
2)

za spóźnienie w dowozie uczniów do szkół do 15 minut - 1% miesięcznego wynagrodzenia należnego za kurs którego
dotyczy opóźnienie, za każdy taki przypadek;

3)

za spóźnienie w dowozie uczniów do szkół do 30 minut - 2% miesięcznego wynagrodzenia należnego za kurs którego
dotyczy opóźnienie, za każdy taki przypadek;

4)

za spóźnienie w dowozie uczniów do szkół powyżej 30 minut - 5% miesięcznego wynagrodzenia należnego za kurs którego
dotyczy opóźnienie, za każdy taki przypadek;

5)

w przypadku odwołania kursu i nie podstawienia pojazdu zastępczego - 20 % miesięcznego wynagrodzenia należnego za kurs
którego dotyczy odwołanie i obciążenie Wykonawcy kwotą za wynajem zastępczego środka transportu;

6)

w przypadku niedotrzymania zadeklarowanego w ofercie terminu zabezpieczenia zastępczego środka transportu - 2%
miesięcznego wynagrodzenia należnego za kurs którego dotyczy opóźnienie, za każdy taki przypadek;

7)

za każdy inny przypadek nienależytego wykonania obowiązku wynikającego z postanowień umowy, a który to obowiązek nie jest
objęty inną karą umowną, 500 zł za każdy taki przypadek.

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 nie będą pobierane, jeżeli Wykonawca udowodni, że spóźnienie nie nastąpiło z jego
winy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo kompensaty kar umownych oraz innych należności z kwotą wynagrodzenia umownego
przysługującego Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Przed dokonaniem kompensaty Zamawiający
zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wysokości i podstawie naliczonych kar umownych lub innych należności, i przekaże
Wykonawcy notę obciążeniową. Wykonawca wyraża zgodę na ewentualne potrącenie kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Gdyby kompensata okazała się niemożliwa
zobowiązuje się Wykonawcę do zapłaty kar w ciągu 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej.
4. W przypadku gdy wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przekroczy wartość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający
może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym. W pozostałych przypadkach, gdy
na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy, Zamawiający poniesie szkodę, Wykonawca
będzie zobowiązany do naprawienia szkody na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy i naliczenia stosownej kary umownej w
następujących sytuacjach:
1)

w sytuacji gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy lub zaniechał realizacji obowiązków wynikających z umowy, po
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji zobowiązań umownych ze wskazaniem terminu przystąpienia do ich realizacji. Prawo
wypowiedzenia umowy przysługuje Zamawiającemu, jeżeli pomimo upływu terminu zawartego w wezwaniu Wykonawca nie
przystąpił do realizacji obowiązków umownych;

2)

powtarzającego się niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków określonych w umowie,
stwierdzonego pisemnym zawiadomieniem Wykonawcy o dostrzeżonym naruszeniu wraz z wezwaniem do ich usunięcia.
Prawo wypowiedzenia umowy w tym przypadku przysługuje Zamawiającemu, jeżeli pomimo upływu terminu zawartego w
wezwaniu Wykonawca nadal dopuszcza się ww. naruszenia obowiązków umownych.

6.

Wypowiedzenie umowy w przypadku określonym w ust. 5 pkt 1 może nastąpić w terminie 3 dni od bezskutecznego upływu
terminu wyznaczonego do przystąpienia do realizacji obowiązków umownych, natomiast w przypadku określonym w ust. 5 pkt 2
- w terminie 3 dni od dnia upływu terminu wskazanego jako termin usunięcia dostrzeżonych naruszeń.

7.

Wykonawca nie ma prawa przekazywać ani zlecać innym podmiotom prowadzenia w części lub w całości usług będących
przedmiotem niniejszej umowy bez wiedzy Zamawiającego.

§7.
Umowy o pracę
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1. Wykonawca oświadcza, że Kierowcy pojazdów i opiekunowie dzieci będą zatrudnieni przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umów o pracę. Wykaz tych osób stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
2. W przypadku rozwiązania stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1 przez którąkolwiek z jego stron przed zakończeniem okresu
realizacji umowy, wykonawca na jej miejsce może zatrudnić inną osobę tylko na podstawie umowy o pracę.
3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie
spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w
powyższym punkcie czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1)

żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

2)

żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3)

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca
przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1)

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2)

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o
pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
właściwymi przepisami (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię, nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

3)

zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4)

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z właściwymi przepisami.

5. W przypadku nie przedstawienia dokumentów o których mowa w ust. 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki w ich przedstawieniu.
6. W przypadku utrzymywania się stanu zaniechania zatrudnienia którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 na podstawie umowy
o pracę przez okres dłuższy niż 2 tygodnie, Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy
i naliczenia kary umownej za wypowiedzenie.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli poprzez zgłoszenie Państwowej Inspekcji Pracy o konieczności
przeprowadzenia kontroli zatrudnienia.

§8.
Dopuszczalne zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej,
z uwzględnieniem wnioskowanych warunków ich wprowadzenia. Wszystkie poniższe postanowienia stanowią katalog zmian, na
które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
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2. Zamawiający dopuszcza zmiany
3. zakresu wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę na skutek obniżenia lub braku finansowania zamówienia postanowień
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:
1) terminu wykonania zamówienia na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających świadczenie usług, w
zakresie odpowiadającym terminowi w którym świadczenie usług nie było możliwe ;
2) , w zakresie wynikającym z obniżonego finansowania;
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9.
Zasady porozumiewania się stron
1. Pan (i) ……………………………………. - został upoważniony przez Wykonawcę do kontaktów roboczych z Zamawiającym.
2. Pan (i) ……………………………………. - został upoważniony przez Zamawiającego do kontaktów roboczych z Wykonawcą.
3. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie kierowana pod niżej wskazane adresy:
1)

ZAMAWIAJĄCY: Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Wojniczu, ul. Szkolna 11, 32-830 Wojnicz 2)
WYKONAWCA: ………………………………………………………………………………….

4. Skutki prawne wywołuje tylko korespondencja doręczona listem poleconym lub osobiście za potwierdzeniem.
5. Strony obowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu miejsca siedziby oraz numerów telefonów,
teleksów i telefaksów. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez Stronę adres i zwrócone z
adnotacja o niemożności doręczenia pozostawia się w dokumentach ze skutkiem doręczenia w ósmym dniu po pierwszym
awizowaniu.
§10.
Przetwarzanie danych osobowych
1.

Zamawiający, będący administratorem danych powierza Wykonawcy, który jest podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszym paragrafie.

2.

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

3.

Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

4.

Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane osobowe uczniów korzystających z przewozów.

5.

Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu
realizacji niniejszej umowy.

6.

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez
stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

7.

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

8.

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które
będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.

9.

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy,
zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

10. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa
wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
11. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
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12. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi
jednak nie później niż w ciągu 24 godzin
13. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot
przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
14. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum dwudniowym
jego uprzedzeniem.
15. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez
Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.
16. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków
określonych w art. 28 Rozporządzenia.
17. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie
w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.
18. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba,
że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot
przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o
tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
19. Podwykonawca Podmiotu przetwarzającego winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot
przetwarzający w niniejszej Umowie.
20. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na
podwykonawcy obowiązków ochrony danych.
21. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w
szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
22. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w
szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych
określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych
do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych
osobowych powierzonych przez Administratora danych.
23. Zapisy niniejszego paragrafu obowiązują do dnia zakończenia świadczenia usług lub do dnia usunięcia przez Podmiot przetwarzający
przetwarzanych danych osobowych, w zależności od tego, która z tych sytuacji wystąpi później.
§11.
Ustalenia końcowe

1. Sprawy nieuregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych.
2. Przed wystąpieniem na drogę sądową, strony zobowiązane są podjąć kroki zmierzające do rozstrzygnięcia sporu na drodze
polubownej, w szczególności poprzez wystąpienie pisemne kierowane do drugiej strony umowy.

3. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi drugiej strony w terminie 14 dni od doręczenia pisma, przyjmuje się, że strony do
porozumienia nie doszły.

4. Ewentualne spory powstałe przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny dla
siedziby Zamawiającego.

5. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są: specyfikacja istotnych warunków zamówienia i oferta, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy.

6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla
Zamawiającego.
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7. Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.
8. Wierzytelności Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem skutecznego przelewu na rzecz osoby
trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności takiej czynności.

Załącznik nr 1 do Umowy – opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ)
Załącznik nr 2 do Umowy – wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

WYKONAWCA

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

ZAMAWIAJĄCY

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

Kontrasygnuje Główny Księgowy
……………………………………
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ZAŁĄCZNIK NR 4
Wzory oświadczeń do ewentualnego wykorzystania przez wykonawców:
Oświadczenie 1

Zamawiający:
Gmina Wojnicz - Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Wojniczu

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

reprezentowany przez:

……………………………………………………………
……………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn. Usługi dowozu uczniów z Gminy Wojnicz do szkół w roku szkolnym 2018/2019 – zamówienie powtórzone,
prowadzonego przez Gminę Wojnicz - Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Wojniczu - oświadczam, co następuje:,

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt. 5.3. SIWZ
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt 5.3. SIWZ
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….………………………
…………….., w następującym zakresie: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić

odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
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…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Oświadczenie 2
Zamawiający:

Gmina Wojnicz - Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Wojniczu
Wykonawca:
………………………………………………………………
………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………………………
………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługi dowozu uczniów z Gminy Wojnicz do szkół w roku
szkolnym 2018/2019m – zamówienie powtórzone, prowadzonego

przez

Gminę Wojnicz

- Centrum Ekonomiczno-

Administracyjne w Wojniczu - oświadczam, co następuje:,

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1.

Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp
mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

ww.

okolicznością,

na

podstawie

art.

24

ust.

8

ustawy

Pzp

(podać

Jednocześnie oświadczam, że w związku z

podjąłem

następujące

środki

naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

na

którego/ych

zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz osób - kierowców i opiekunów

Informacje o posiadanym doświadczeniu
Stanowisko w ramach realizacji zamówienia
Imię i nazwisko kierowcy/opiekuna
Lp.

Kierowca/opiekun (wpisać)

(wpisać)

zawodowym
(podać miesiące i lata oraz miejsca

Podstawa dysponowania

pracy/ świadczenia usług

(w ramach zamówienia)

poszczególnych osób)
1

2

3

4

5

.......................................................
/ dnia

r.

Miejscowość / data

podpis Wykonawcy

