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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na: dowóz i odwóz uczniów z terenu miasta i gminy Barcin do szkół oraz na basen
I.
Zamawiający
1. Zamawiającym jest :
Gmina Barcin
ul. Artylerzystów 9
88-190 Barcin
tel. 52 383 41 00 , fax. 52 383 41 43
www.bip.barcin.pl, sekretariat@barcin.pl
2. Wszelkie pisma związane z przetargiem mają być kierowane wyłącznie na w/w adres wraz z numerem postępowania: SS.271.19.2019.ZP
II.
Tryb postępowania o udzielenie zamówienia
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą,
w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
III.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz uczniów z terenu miasta i gminy Barcin do szkół na podstawie imiennych biletów miesięcznych oraz na basen.
CPV: 60100000-9.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ),
3. Zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować
w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r.
- Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666): kierowcy obsługujący trasy dowozów.
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Barcina, z siedzibą
w Urzędzie Miejskim, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, tel. 52 3834100,e-mail: sekretariat@barcin.pl
b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: Urząd Miejski,ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, tel. 52 3834100, e-mail: iod@barcin.pl *;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz i odwóz uczniów z terenu miasta i gminy Barcin do szkół oraz na
basen SS.271.19.2019.ZP prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art.
96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
e) 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;
f) 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;

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
−

−

−

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora
lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: 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.
*

IV.
Wymagany termin wykonania zamówienia
1. Termin wykonania zamówienia: od 02.09.2019r. do końca roku szkolnego 2019/2020.
2. Warunki płatności:
- termin i forma płatności: przelewem w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
V.
Podwykonawcy
1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców.
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców – wskazanie pkt. 10 zał. nr 2 do SIWZ.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
VI.
Części zamówienia, oferty wariantowe i zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, wariantowych i
nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 6
ustawy.
VII.
Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej oraz aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Wykonawca w celu spełnienia warunków określonych w pkt 1a) i c) musi:
a) potwierdzić spełnianie warunku dotyczącego posiadania aktualnej licencji lub
zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z
ustawą z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (t.j. Dz. U z 2019, poz. 58
ze zm.) (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek musi być spełniony osobno przez każdego z Wykonawców).
b) dysponowania osobami min. 5 które będą realizować zamówienie posiadającymi uprawnienia do kierowania autobusami tj. prawo jazdy kategorii D oraz
uprawnienia do przewozu osób.
IX.
Podstawy wykluczenia
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w przypadku
wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i ust. 5 pkt. 1, 3, 4
ustawy.
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16-20 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu
pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione
dowody, o których mowa w pkt. 3.
5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia.
X.

Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
Oświadczenia lub dokumenty składane wraz z ofertą
1. Do oferty należy załączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, że Wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu – zał. nr 3 do SIWZ,
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu – zał. nr 3 do SIWZ.
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia oświadczenia te
składa każdy z nich.
c) zobowiązania podmiotu trzeciego w przypadku określonym w pkt. 5 -7,
d) załącznik nr do SIWZ.
2. UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapita-

łowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Zgodnie z art. 24 aa ustawy Zamawiający, w pierwszej kolejności dokona oceny
ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawcy najwyżej ocenionego
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
1) licencję lub zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego
osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowych (t.j. Dz.
U z 2019, poz. 58 ze zm.)
2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5
pkt. 1 ustawy. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia
dokument ten składa każdy z nich ,
3) wykazu 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 – zał. nr 4 do SIWZ,
4) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. a) składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości,
5) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby,
6) dokumenty, o których mowa w ppkt. d) i e), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1a i b.
7. 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.
8. W celu oceny, dysponowania niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wyko-

nawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
9. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na
którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których
mowa w pkt. 5.
11. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
12. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty
budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym
zakresie jak również do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu
13. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności wymaganych oświadczeń
lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z
tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
14. W przypadku wskazania przez wykonawcę wymaganych oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń
lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są
one aktualne.
XI.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą mailową z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. Forma pisemna obowiązuje w przypadku złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dokumentów i oświadczeń składanych na podstawie art. 26 ustawy
oraz pełnomocnictwa.

3. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, o których mowa w pkt. 1 i 2.
4. Zamawiający domniemywa się, że pismo przez niego wysłane na adres mailowy
podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z jego treścią, chyba że wykonawca wezwany przez zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt. 1 i 3 oświadczy, iż w/w wiadomości nie otrzymał.
XII.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Pracownikami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się i udzielania wyjaśnień są: Szymon Kozłowski - gł. specjalista ds. zamówień publicznych (w sprawach procedury), pok. 36, tel. 52 383 41 55 oraz Agnieszka Antczak – inspektor ds. edukacji (w
sprawach przedmiotu zamówienia), pok. 32, tel. 52 383 41 32, pok. 29, tel. 52 383 41 22 w
godzinach pracy tj. od 700 do 1500 poniedziałek, środa, czwartek, 700 do 1630 wtorek i
700do 1330 piątek.
XIII.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.
Jeżeli zapytanie wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu określonego w pkt.
2 Zamawiający nie będzie miał obowiązku udzielenia wyjaśnień.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie
przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z zasadami ustawowymi.

XIV. Termin związania z ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie terminu związania ofertą na oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
Odmowa pociąga konieczność wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
XV. Opis sposobu przygotowywania oferty
1. Ofertę należy złożyć w formie lub na druku „Formularza oferty” (wg załącznika nr 2
do SIWZ). Wykonawca do oferty winien załączyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. IX SIWZ. Wszędzie tam, gdzie załączone do SIWZ wzory formularzy
nakazują podać dane wykonawcy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać dane wszystkich wykonawców.
2. Ofertę - pod rygorem nieważności - należy sporządzić w formie pisemnej w języku
polskim, trwałą i czytelną techniką: na komputerze, ręcznie długopisem itp.
3. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w innym języku niż
polski, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenia na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
4. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć
podpisy na ofercie i tych załącznikach do oferty, które sporządził Wykonawca oraz
muszą parafować miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany.

5. Zaleca się by każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, oraz zaparafowana, a także połączona w sposób zabezpieczający ofertę celem
uchronienia przed jej zdekompletowaniem.
6. Wymagane oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
7. Wymagane dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 6, składane
są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8. 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.
9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
10. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone odpowiednie pełnomocnictwo, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie do oferty winni załączyć pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (pełnomocnictwo winno być, złożone w formie oryginału
lub kopii potwierdzonej przez notariusza)
12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
14. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np. nazwa firmy, siedziba.
15. Oferta może zawierać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Takie konkretne informacje
mają znajdować się na wyodrębnionych kartkach oferty nie spiętych z całością
oferty i oznaczone klauzulą „ NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ
PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART.11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.)”. Zaleca się, aby kartki te były
ponumerowane. Spięta zasadnicza część oferty nie obejmująca tak wyodrębnionych kartek będzie częścią jawną oferty. Zastrzeżenie przez wykonawcę informacji
zawartych w ofercie może odnosić się do nie ujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa
lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, co do których podjął on
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności – zgodnie z art. 11 ust. 4
ustawy o zwalczaniu nieuczciwe konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, tj. nazwy (firmy), adresu, informacji
dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest
dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie do charakteru zastrzeżonych w
niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj. że zastrzeżona informacja:
1) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,
2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób
umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku uznania przez zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia.
16. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
17. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem

XVI. Sposób opakowania ofert, miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert
1. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w sposób co najmniej
następujący: „Oferta na dowóz i odwóz uczniów z terenu miasta i gminy Barcin do
szkół oraz na basen” sprawa: SS.271.19.2019.ZP ”Nie otwierać przed 23.05.2019r.
godz. 12:15
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. 47 (sekretariat) lub przesłać
na adres Zamawiającego:
Gmina Barcin
ul. Artylerzystów 9
88-190 Barcin
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.05.2019r. do godz. 1200 (decyduje data
wpływu).
3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.05.2019r. o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego
wskazanej w pkt. 2 niniejszej części sala nr 6.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu
lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie powinno być
opisane i dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z postanowieniami
pkt. 1 niniejszej części SIWZ i dodatkowo oznaczonej napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
5. Ofertę złożoną po terminie składania ofert zwraca się niezwłocznie bez otwierania,
bez względu na przyczyny opóźnienia.
XVII. Opis sposobu obliczania ceny oferty
1. W ofercie należy podać odrębnie cenę brutto za 1 bilet miesięczny , łączną wartość
zamówienia wyliczoną wg. wzoru: cena brutto za 1 bilet miesięczny x 290 dzieci x 10
miesięcy oraz cenę ryczałtową brutto za 1 dzień wykonywania przewozów na basen, łączną wartość zamówienia wyliczoną według wzoru: 186 dni x ..... zł za 1 dzień
dowozu na basen oraz sumę tych dwóch wartości, która będzie brana do oceny.
2. Cena ma uwzględniać całkowity koszt wykonania zadania, a w szczególności koszty podatku VAT oraz inne elementy niezbędne do wykonania zamówienia.
3. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
oferty. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo zapoznał się z przedmiotem zamówienia.
4. Cena oferty powinna być podana cyfrą oraz wyliczona z dokładnością dwóch
miejsc po przecinku.
5. Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na
sposób jej obliczenia.
6. Cenę oferty i składające się na nią ceny jednostkowe należy podać w walucie polskiej, ponieważ w takiej walucie dokonywane będą rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą.
7. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT.
8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty (zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy), w stosunku do tych ostatnich
omyłek niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
10. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, któ-

rych dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując
ich wartość bez kwoty podatku. Nie załączenie tej informacji będzie oznaczał brak
powstanie w/w obowiązku.
XVIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu obliczania ceny
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena (brutto) – 60 %
Bezpieczeństwo – 20%
Doświadczenie personelu – 15 %
Czas podstawienia pojazdu zastępczego 5%
2. Opis sposobów dokonywania oceny ofert.
Kryterium - cena 60 % (sposób obliczania punktacji)
Liczba punktów przyznana przez komisję przetargową za stopień spełniania kryterium ceny przez n-tą ofertę będzie określona wg wzoru:
najniższa oferowana cena brutto
C = ------------------------------------------------------ x 60
cena brutto oferty badanej
gdzie:
C - wartość punktowa badanej oferty
Bezpieczeństwo – 20% (sposób obliczania punktacji)
Liczba punktów przyznana przez komisję przetargową za stopień spełniania kryterium Bezpieczeństwo B będzie następująca: należy podać łączną liczbę ujawnionych przez Inspekcję Transportu Drogowego wykroczeń podczas wykonywania
przewozu osób za które nałożono kary (np. jeżeli w ciągu jednego dnia skontrolowano Wykonawcę kilkakrotnie i zakończyło się to ukaraniem należy podać łączną
liczbę kar) w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem oferty. Pod pojęciem kary należy rozumieć również odebranie dowodu rejestracyjnego autobusu. Wykonawca w pkt. 11 zał. nr 2 do SIWZ wpisuje ilość kar oraz łączną liczbę wszystkich posiadanych autobusów (min. liczba autobusów 5 szt.) oraz datę uzyskania licencji lub
zezwolenia na przewóz osób. Brak wypełnienia oraz prowadzenie działalności w zakresie przewozu osób krótszej niż 6 miesięcy przed złożeniem oferty będzie powodował otrzymanie 0 pkt. Punkty będą przyznawane na podstawie wskaźnika stwierdzonych wykroczeń liczony jako proporcja posiadanych autobusów do liczby
stwierdzonych wykroczeń.
Brak wypełnienia będzie powodował otrzymanie 0 pkt.
Wynik proporcji zostanie zaokrąglony do 1%. Punkty:
0 – 20 pkt.
1% – 10% – 18 pkt.
11% – 20% – 16 pkt.
21% – 30% – 14 pkt.
31% – 40% – 12 pkt.
41% – 50% – 10 pkt.
51% – 60% – 8 pkt.
61% – 70% – 6 pkt.
71% – 80% – 4 pkt.
81% – 90% – 2 pkt.
91% i powyżej – 1 pkt
Doświadczenie personelu – 15% (sposób obliczania punktacji)
Liczba punktów przyznana przez komisję przetargową za stopień spełniania kryterium Doświadczenie D będzie następująca:
a) min. 5 kierowców posiadających staż pracy na stanowisku kierowcy autobusów
równy lub powyżej 5 lat - 15 pkt.
b) min. 4 kierowców posiadających staż pracy na stanowisku kierowcy autobusów
równy lub powyżej 5 lat - 10 pkt.
c) min. 3 kierowców posiadających staż pracy na stanowisku kierowcy autobusów
równy lub powyżej 5 lat – 7,5 pkt.

d) min. 2 kierowców posiadających staż pracy na stanowisku kierowcy autobusów
równy lub powyżej 5 lat - 5 pkt.
e) min. 1 kierowca posiadający staż pracy na stanowisku kierowcy autobusów równy lub powyżej 5 lat - 1 pkt.
f) żaden kierowca nie posiadający staż pracy na stanowisku kierowcy autobusów
równy lub powyżej 5 lat - 0 pkt.
Zgodnie z wypełnionym zał. nr 4 do SIWZ. Osoby wskazane w wykazie będą realizować
zamówienie. Brak tego załącznika skutkować będzie otrzymaniem 0 pkt.
Czas podstawienia pojazdu zastępczego – 5% (sposób obliczania punktacji)
Liczba punktów przyznana przez komisję przetargową za stopień spełniania kryterium czas podstawienia P. Wykonawca w pkt. 12 zał. nr 2 do SIWZ wpisuje czas podstawienia w minutach. Brak wypełnienia będzie powodował otrzymanie 0 pkt. Najdłuższy, możliwy czas podstawienia autobusu wymagany przez Zamawiającego
wynosi 90 minut. Najkrótszy możliwy czas podstawienia autobusu uwzględniony do
oceny ofert wynosi 30 minut. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zaoferuje czas podstawienia autobusu dłuższy niż 90 minut. Brak wypełnienia będzie powodował otrzymanie 0 pkt. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje czas podstawienia autobusu zastępczego krótszy niż 30 minut, otrzyma maksymalną liczbę
punktów, tj. 5, a wartość podana w formularzu ofertowym (krótsza niż 30 minut) zostanie wpisana do umowy. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje wartości
pośrednie pomiędzy czasem 90 minut a 30, otrzyma liczbę punktów obliczoną według wzoru:
najkrótszy czas
(1+ ----------------------------------)
czas w ofercie badanej
P = ---------------------------------------- x 5
2
Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna tę ofertę, która otrzyma najwyższą łączną
liczbę punktów, przemnożoną przez liczbę członków komisji, tzn. ofertę dla której obliczona wartość LP będzie najwyższa.
LP= C + B + D + P
3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
XIX. Informacje o trybie otwarcia ofert
1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwierania ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności,
4) zawartych w ofertach.
XX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie i jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Zamawiają-

Załącznik nr 1
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
W ramach realizacji ustawy o systemie oświaty, przewiduje się przewożenie od miesiąca września 2019 roku nie mniej niż 290 uczniów. Dowozem objęci są uczniowie szkół podstawowych,
dzieci 5-letnie oraz dzieci z „zerówki”.
Trasy przejazdów (dowozów i odwozów)
TRASA I
Barcin – Młodocin – Młodocin Wieś - Pturek – Knieja – Barcin ul. Podgórna – Julianowo - Barcin
SP1, P1, Zespół Szkół (ul. Polna 1 i Artylerzystów 13).
Dowóz na 800 i 845
Odwóz o 1240, 1435 (w tym wtorek, środa i czwartek o 1525) - ta sama trasa od końca
Odwóz o 1340 – ta sama trasa od końca + Kania
PATRZ ZAŁ. NR 1
TRASA II
Barcin – Józefinka – Julianowo – Barcin SP1, P1.
Dowóz na 800 i 845
Odwóz o 1240, 1340 i 1435 (w tym wtorek, środa i czwartek o 1525) - ta sama trasa od końca
PATRZ ZAŁ. NR 2
TRASA III
Dowóz
640 Barcin – Barcin Wieś – Kania – Augustowo – Gulczewo – Mamlicz Szkoła 725 – SP Mamlicz Barcin SP1, P1,ZS (ul. Polna 1, ul. Artylerzystów 13) - 745
PATRZ ZAŁ. NR 3
745 Barcin ZS (ul. Artylerzystów 13, ul. Polna 1) – Barcin Wieś – Kania – Augustowo – Gulczewo –
Mamlicz Szkoła 820 - Barcin SP1, ZS (ul. Polna 1 i Artylerzystów 13) - 840
PATRZ ZAŁ. NR 3
640 Barcin - Mamlicz – Dąbrówka Barcińska – Złotowo – SP Mamlicz 710 - Czarne Błota – SP Mamlicz 730 – Barcin ZS (ul. Polna 1, ul. Artylerzystów 13) - 750
PATRZ ZAŁ. NR 4
750 Barcin ZS (ul. Artylerzystów 13, ul. Polna 1) – Mamlicz – Dąbrówka Barcińska – Złotowo –
Mamlicz Szkoła 820
PATRZ ZAŁ. NR 5
Odwóz
1300 Mamlicz Szkoła - Czarne Błota - Gulczewo – Augustowo – Kania – Barcin Wieś – Barcin ZS (ul.
Polna 1)- 1340
PATRZ ZAŁ. NR 6
00
13 Mamlicz Szkoła – Złotowo – Dąbrówka Barcińska – Mamlicz – Barcin ZS (ul. Polna 1)- 1330
PATRZ ZAŁ. NR 5
1430 ( w tym wtorek, środa i czwartek 1520) Barcin ZS (ul. Polna 1) – Barcin Wieś – Kania – Augustowo – Gulczewo – Mamlicz Szkoła 1450
PATRZ ZAŁ. NR 7
1455 (w tym wtorek, środa i czwartek 1530 ) Mamlicz Szk.- Gulczewo – Augustowo – Kania – Barcin
Wieś – Zespół Szkół (ul. Polna 1) – Barcin 1520
PATRZ ZAŁ. NR 7
1455 (w tym wtorek, środa i czwartek 1530) Mamlicz Szkoła – Czarne Błota – Złotowo – Dąbrówka
Barcińska – Mamlicz – Barcin 1530
PATRZ ZAŁ. NR 8
1430 (w tym wtorek, środa i czwartek 1520) Zespół Szkół (ul. Polna 1 i Artylerzystów 13), SP1 Barcin –
Mamlicz – Dąbrówka Barcińska - Złotowo – Mamlicz Szkoła 1450
PATRZ ZAŁ. NR 5
TRASA IV
Barcin – Wolice Górne – Wolice Dolne – Zespół Szkół (ul. Polna 1 i Artylerzystów 13) i P2
Dowóz na 800
Odwóz o 1435 ( ta sama trasa od końca )
Odwóz o 1340 (tylko w piątek ta sama trasa od końca)
PATRZ ZAŁ. NR 9
TRASA V
Piechcin Szkoła – Zalesie B. – Sadłogoszcz – SP Piechcin 725 – Szeroki Kamień – Aleksandrowo- SP
Piechcin 755
Odwóz na 1240 i 1335 + 3 dni na 1430 lub 1515 (ta sama trasa od końca)
PATRZ ZAŁ. NR 10
Szacunkowa liczba dzieci dowożonych z poszczególnych miejscowości
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barcinie, Przedszkole Nr 1 w Barcinie
Ilość uczniów klas z danej miejscowości
Lp.
Miejscowość
Klasa 0-III
Klasa IV-VIII
Razem
1.
Pturek
9
8
17
2.
Młodocin
10
12
22
3.
Knieja
5
9
14
Barcin, ul. Podgórna
4
6
10
4.
Barcin Wieś
10
17
27
5.
Julianowo
3
7
10
6.
Józefinka
7
2
9
7.
Kania
1
1
2

8.
9.
10.
11.

Mamlicz
Złotowo
Dąbrówka Barcińska
Augustowo

0
2
2
0
2
2
0
0
0
0
4
4
Razem:
49
70
119
Zespół Szkół (klasa I-V) – ul. Artylerzystów 13 , Przedszkole Nr 2 w Barcinie, Przedszkole Nr 3 w
Barcinie
Ilość uczniów klas z danej miejscowości
Lp.
Miejscowość
Klasa 0-III
Klasa IV-V
Razem
1.
Wolice
4
10
14
2.
Młodocin
0
1
1
3.
Mamlicz
0
3
3
4.
Barcin Wieś
0
1
1
5.
Złotowo
0
0
0
6.
Augustowo
0
0
0
7.
Knieja
0
0
0
8.
Kania
1
1
2
9.
Pturek
0
0
0
10.
Barcin, ul. Podgórna
0
1
1
Razem:
5
17
22
Zespół Szkół w Barcinie (klasa VI-VIII) – ul. Polna 1
Lp.

Miejscowość

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wolice
Młodocin
Mamlicz
Barcin Wieś
Złotowo
Augustowo
Knieja
Kania
Pturek
Barcin, ul. Podgórna

Ilość uczniów klas z danej miejscowości
Klasa VI-VIII

Razem:

12
0
1
3
1
1
1
0
1
0
20

Szkoła Podstawowa w Mamliczu
Ilość uczniów klas z danej miejscowości
Klasa 0-III
Klasa IV-VIII
Razem
1.
Barcin Wieś
3
0
3
2.
Kania
6
3
9
3.
Augustowo
6
6
12
4.
Gulczewo
3
5
8
5.
Mamlicz
16
17
33
6.
Dąbrówka Barcińska
6
7
13
7.
Złotowo
8
10
18
8.
Mamlicz- Czarne Błota
0
0
0
Razem:
49
44
96
Szkoła Podstawowa w Piechcinie, Przedszkole w Piechcinie
Ilość uczniów z danej miejscowości
Lp.
Miejscowość
Klasa 0-III
Klasa IV-VIII
Razem
1.
Sadłogoszcz
0
4
4
2.
Zalesie Barcińskie
5
5
10
3.
Szeroki Kamień
3
8
11
4.
Aleksandrowo
4
4
8
Razem:
12
21
33
Lp.

Miejscowość

Dowóz i odwóz uczniów Szkoły Podstawowej w Mamliczu, Szkoły Podstawowej w Piechcinie oraz
Szkoły Podstawowej nr 1 w Barcinie na zajęcia na basenie w Barcinie w roku szkolnym
2019/2020
Trasy przejazdów (dowozów i odwozów)
TRASA I (trasa Piechcin-Barcin liczy 9 km w jedną stronę)
Piechcin (Szkoła Podstawowa w Piechcinie) – Barcin (Basen przy ul. Wojciechowskiego 1A)
Dowóz na godz. 800 (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek)
Odwóz o godz. 930 (poniedziałek, wtorek, czwartek)
Odwóz o godz. 1025 (środa)
Dowóz i odwóz w dniach: poniedziałek (37), wtorek (38 dzieci), środa (39 dzieci), czwartek (26
dzieci).
TRASA II (trasa Mamlicz -Barcin liczy 7 km w jedną stronę)
Mamlicz (Szkoła Podstawowa) – Barcin (Basen przy ul. Wojciechowskiego 1A)
Dowóz na godz.800 - odwóz o godz.940 (poniedziałek i czwartek)
Dowóz na godz. 1140 - odwóz o godz. 1330 (piątek)
Dowóz na 1245 – odwóz o godz.1425 (wtorek)
Dowóz na 1340 – odwóz o 1520 (środa)
Dowóz i odwóz w dniach: poniedziałek (11 dzieci), wtorek (9 dzieci), środa (15 dzieci), czwartek
(7 dzieci), piątek (13 dzieci)
TRASA III (trasa Szkoła Podstawowa nr 1 – Basen liczy 2 km w jedną stronę)
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barcinie - Barcin (Basen przy ul. Wojciechowskiego 1A)
Dowóz na godz.800 – odwóz o godz. 940 (czwartek, piątek)
Dowóz na godz. 1140 – odwóz o godz. 1330 (poniedziałek, wtorek, środa)
Dowóz i odwóz w dniach: poniedziałek (30 dzieci), wtorek (27 dzieci), środa (26 dzieci), czwartek (24 dzieci), piątek (13 dzieci)

Załącznik nr 2
.................................................
(pieczęć wykonawcy i nr tel./faksu)
Gmina Barcin, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin
Nazwa i siedziba wykonawcy ............................................................................................
REGON ........................................................
Nr NIP ...........................................................
Nr tel. do kontaktu ............................................................
Nr faksu do kontaktu .......................................................
e-mail ……………………………………………………
OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dowóz i odwóz uczniów z
terenu miasta i gminy Barcin do szkół oraz na basen, składamy niniejszą ofertę.
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za cenę brutto:
a) za jeden bilet miesięczny ………zł x 290 (liczba uczniów) x 10 miesięcy = …………..
b) za jeden dzień dowozu na basen ……….. zł x 186 (liczba dni) = …………
2. Oświadczam, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia.
3. Oświadczam, że zapoznałem się ze SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń, oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
5. Przedmiot zamówienia zrealizuje w terminie określonym w SIWZ.
6. Akceptuje termin płatności za fakturę w terminie 30 dni od dnia doręczenia.
7. Oświadczam,
że
niniejsza
oferta
(wpisać
zawiera/nie
zawiera)
........................................ informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
8. Oświadczam, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na tych
samych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Wykaz części zamówienia/ nazwa firmy (zgodnie z zapisem pkt. 2 części V SIWZ),
które wykonawca powierzy podwykonawcom…………………………………………...
10. Oświadczam, że zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Części III SIWZ pkt. 4 realizacji zamówienia przy czynnościach określonych zaangażuję osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976
r. - Kodeks pracy.
11. Ilość nałożonych kar ……………….., liczba autobusów (min. 5) ……………., data uzyskania licencji lub zezwolenia na przewóz osób ……………….
12. Czas podstawienia autobusu zastępczego …… minut.

13. Zobowiązuję się, zgodnie z treścią SIWZ, do realizacji przedmiotu zamówienia przez
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, ze zm.).
14. Jestem / nie jestem** małym średnim przedsiębiorstwem,
15. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności imienia, nazwiska, firmy, adresu oraz zaoferowanej ceny.
Zgoda obejmuje okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania oraz okres
związany z archiwizacją dokumentów.
16. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.
17. Oferta została złożona na ….....……… stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ….....…. do nr ……....…. .
18. Załącznikami do niniejszej oferty są:
...........................................................................................................................................

…………………………………………
(Podpis i pieczątka Wykonawcy lub jego upełnomocnionego przedstawiciela)

* w przypadku nie uzupełnienia przyjmuje się min. podane terminy
**niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3
Oświadczenie
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „dowóz i
odwóz uczniów z terenu miasta i gminy Barcin do szkół oraz na basen”
oświadczam, że:
1. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22
ustawy Pzp,
2. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 3, 4
ustawy Pzp,
3. spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w części VIII SIWZ
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania
na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1, 3, 4 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...
........…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (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 części VIII SIWZ , polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………,
w następującym zakresie: …………………………………………………………………(wskazać
podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

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)

Załącznik nr 4
Wykaz osób, potwierdzający spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „dowóz i odwóz uczniów z terenu
miasta i gminy Barcin do szkół oraz na basen”
oświadczamy, że do realizacji zamówienia przewidujemy skierować następujące osoby:
L.p.

Imię i nazwisko

Kierowca

Staż pracy na stanowi- Informacja o podstawie
sku kierowcy w latach
dysponowania tymi
osobami

1

2
3
4

5

Miejscowość, data ...........

.............................................................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika)

Załącznik nr 5
...................................
(pieczęć wykonawcy)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dowóz i
odwóz uczniów z terenu miasta i gminy Barcin do szkół oraz na basen
zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
Niniejszym oświadczam(my), że należę/nie należę* do tej samej grupy kapitałowej z
innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.
Wykaz Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty
Lp. Nazwa podmiotu
1.
2.
3.
…..

Adres podmiotu

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

..................................................................
podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić

NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA
STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT

Projekt Umowy
Załącznik nr 6
Umowa
zawarta w dniu ..................... w Barcinie, pomiędzy Gminą Barcin, zwaną w dalszej treści umowy
Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Burmistrza Barcina – Michała Pęziaka
a
................................................................................................................
z
siedzibą
w
........................zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą,
przy kontrasygnacie skarbnika gminy Barcin – Pani Bernadety Chojnackiej
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

§1
Przedmiotem umowy jest dowóz i odwóz uczniów z terenu miasta i gminy Barcin do szkół na
podstawie imiennych biletów miesięcznych oraz na basen.
Przewozy uczniów odbywają się na podstawie imiennych szkolnych biletów miesięcznych
zakupionych przez Zamawiającego u Wykonawcy.
Zamawiający zobowiązuje się do wydania zakupionych imiennych szkolnych biletów miesięcznych uprawnionym do przejazdu uczniom.
Wykonawca zapewnienia wszystkim uczniom miejsca siedzące.
Zamawiający zapewni opiekę nad przewozem dzieci.
Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2
Termin realizacji wykonania umowy: od 02 września 2019 r. do końca roku szkolnego w 2019/2020.
§3
Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto:
1. oferta Wykonawcy,
2. zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego,
3. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
1.
2.

1.
2.

§4
Wykonawca posiada ważną licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego
osób Nr ...........do dnia ........
Wykonawca świadczy usługi własnym transportem dostosowanym do potrzeb Zamawiającego zgodnie z ustawą o transporcie drogowym (Dz. U z 2019r. poz. 58 ze zm.) na podstawie
zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
wydawanych przez uprawnione do tego organy samorządowe.
§5
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto
w kwocie ...............zł (słownie złotych: ................00/100) w tym podatek VAT.
Cena brutto wynosi:
1) za jeden bilet miesięczny ………zł,
2) za jeden dzień dowozu na basen ……….. zł.

§6
1. Strony ustalają następujące zasady rozliczenia za przedmiot umowy: w okresach miesięcznych po wykonanej usłudze na podstawie:
1) faktury, podstawą płatności będzie iloczyn ilości biletów miesięcznych oraz ceny jednostkowej określonej w § 5 ust. 2 pkt. 1 umowy – dotyczy dowozów do szkół,
2) faktury, podstawą płatności będzie iloczyn ceny ryczałtowej za 1 dzień wykonywania
przewozów i ilości dni, w których odbywały się zajęcia dydaktyczne w danym miesiącu –
dotyczy dowozów na basen.
2. Termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z informacją wskazaną w ust. 3.
3. Do faktur Wykonawca załączy pisemną informację zawierającą co najmniej:
1) Ilość wystawionych biletów – dotyczy dowozów,

2) liczbę dni w miesiącu, w których wykonywany był przewóz na tej trasie – dotyczy dowozów na basen.
4. Tylko prawidłowo wystawiona faktura wraz z informacją, o której mowa w ust. 3 upoważnia
Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia.
§7
1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za niepunktualność, lub nieuzasadniony
brak realizacji usługi.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług autobusami sprawnymi technicznie,
gwarantującymi pełne bezpieczeństwo przy przewozie dzieci zgodnie z obowiązującym
prawem i spełniającymi wymogi higieniczno-sanitarne.
3. Wykonawca zapewni w okresie jesienno-zimowym przewóz dzieci autobusami z ogrzewaniem.
4. Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii lub
niedopuszczenia do ruchu przez upoważnione służby, któregoś z autobusów świadczących
usługi przewozowe w terminie ….. minut.
1.
2.

§8
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy autobusami zapewniającymi miejsca siedzące.
W przypadku stwierdzenia, że ilość miejsc siedzących jest niewystarczająca Wykonawca
zobowiązany jest do podstawienia autobusu/autobusów o liczbie miejsc siedzących umożliwiających prawidłową realizację umowy.

§9
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania przedmiotu umowy bez uprzedzenia.
2. Opiekun dowozu, dyrektor placówki oświatowej lub inny przedstawiciel Zamawiającego mają prawo odmówić wyjazdu na trasę dowozu autobusem:
1) nie spełniającym wymogów higieniczno-sanitarnych,
2) nie spełniającym wymogów związanych z bezpieczeństwem uczniów.
W takim przypadku postanowienia § 9 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może
wstrzymać zapłatę wynagrodzenia.
4. Trzykrotne pisemne upomnienie Wykonawcy przez Zamawiającego o nie wywiązywaniu się z
obowiązków spowoduje natychmiastowe rozwiązanie niniejszej umowy oraz zapłatę przez
Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust. 1 pkt. 1.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

§ 10
Wykonawca realizował będzie usługę kierowcami wykazanymi w załączniku do oferty.
Zamawiający dopuszcza zmianę kierowców w trakcie realizacji zamówienia.
W przypadku zmiany kierowcy, nowy kierowca musi spełniać wymagania określone dla dotychczasowego.
Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z
wykonywaniem usług tj. kierowcy obsługującego trasy dowozów były wykonywane przez
osoby zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca.
Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu
oświadczenie, że czynności o których mowa w ust. 4 będą wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę ze wskazaniem liczby osób wykonujących te czynności.
W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 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)
zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy, o przeprowadzenie u Wykonawcy lub
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kontroli.
W trakcie realizacji umowy 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 lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących
wskazane w ust. 4 czynności w trakcie realizacji umowy:
1) oświadczenie wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 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 lub dalszego podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę lub dalszego 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);
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego 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 lub dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.
8. Wskazane w ust. 7 oświadczenia i dokumenty winny zawierać informacje określone w art.
143e ust. 2 ustawy Pzp.
9. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę wykonujących wskazane w ust. 4 czynności.
§ 11
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
2) za zwłokę w przystąpieniu do realizacji przedmiotu umowy lub spowodowanie przerwy w
realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki lub przerwy.
3) za naruszenie obowiązków określonych w § 7 umowy – 0,10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy przypadek naruszenia,
4) w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 w przypadku nie podstawienia
autobusu w czasie określonym w § 7 ust. 4 za każdy przypadek,
5) za każde stwierdzone przez Zamawiającego niedopełnienie wymogu zatrudnienia osób
na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 10 ust. 4 - 8 Umowy lub nieprzekazania dowodów zatrudnienia pracowników, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie niewymagalnych należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
§ 12
Wykonawca zobowiązuje się do powiadamiania dyrektorów placówek oświatowych o zaistniałych opóźnieniach, awariach natychmiast po zaistnieniu lub powzięciu takiej informacji.
§ 13
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie dowozu i odwozu
dzieci wskutek działania siły wyższej, jak gołoledź, mgła, zaspy, powodzie.

1.
2.

3.

§ 14
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy:
1) w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 – 6 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) Zamawiający zastrzega możliwość zmian godzin dowozów i odwozów,
3) w przypadku zmiany trasy przejazdu w ramach danej trasy,
4) w przypadku zmiany przepisów dot. przewozów, zgodnie z regułami tam określonymi,
5) w przypadkach zmiany przepisów obowiązujących dotyczących podatku od towarów i
usług przy czym kwota netto pozostaje bez zmiany zaś kwota brutto zmieni się w zależności od obowiązującej stawki.
Nieważna jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

§ 15
1. Zamawiający, oprócz wypadków wymienionych w przepisach K.C. może odstąpić od umowy także w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych
w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy z jednoczesnym naliczeniem kary w wysokości określonej w § 11 ust. 1 pkt 1niniejszej umowy.
4. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
5. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w sytuacjach
wymienionych w art. 145a ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.
2.

§ 16
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i Prawa Przewozowego.
Wszystkie sprawy mogące wystąpić na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie
właściwy rzeczowo Sąd powszechny dla Zamawiającego.

§ 17
Umowę spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy a 3
egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

