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Informacje uzupełniające
1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
oznaczone jest numerem: ZP.271.1.6.2020.
2. Wykonawcy porozumiewający się z Zamawiającym powinni powoływać się na ten numer,
a wszelka korespondencja, w tym ewentualne zapytania powinny być kierowane na adres
podany powyżej.
3. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) zastosowane jest
pojęcie „ustawa” lub pojęcie „ustawa pzp”, bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi,
należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
4. Podstawa prawna prowadzonego zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46
ustawy.
5. 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:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Chotcza, 27-312 Chotcza,
tel.: (48) 37-51-032 wew. 05,
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Chotczy jest Pan Łukasz
Hmielewski, e-mail: rodo@chotcza.pl, tel.: (48) 3751032, wew. 23,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.1.6.2020
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
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 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
„ustawa Pzp”;

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;
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;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. 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;
9. 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.

II.

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

III.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dowozie i odwozie
uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotczy i Szkoły Podstawowej
w Tymienicy oraz zapewnienie opieki w latach szkolnych 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023.
2. Przewidywana liczba dzieci szkolnych, dla których należy wykonać usługę w roku
szkolnym:
- 2020/2021 – do PSP w Chotczy – 123 osoby i do SP w Tymienicy – 3 osób
- 2021/2022 – do PSP w Chotczy – 116 osoby i do SP w Tymienicy – 3 osób
- 2022/2023 – do PSP w Chotczy – 112 osób i do SP w Tymienicy – 1 osób
3. Trasy przejazdu autobusów, dla których należy wykonać usługę:
- Wola Solecka – Kolonia Wola Solecka – Baranów – Białobrzegi – Jarentowskie Pole
–
Górki
–
Chotcza
Dolna
–
Gniazdków
–
Chotcza–Józefów
(długość trasy ok. 25 km),
- Niemieryczów – Tymienica (długość trasy ok. 2,5 km),
- Karolów – Siekierka – Tymienica – Zajączków - Tymienica (długość trasy ok.14 km),
- Karolów – Tymienica – Siekierka – Tymienica – Zajączków - Tymienica –
Niemieryczów – Gustawów – Kijanka – Chotcza-Józefów (długość trasy ok. 20 km).
4. Dzieci dowożone mają być do PSP w Chotczy na godz. 750, natomiast do SP
w Tymienicy na godz. 810.
5. Rozpoczęcie dowozu nie wcześniej niż o godz. 700.
6. Autobusy muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc siedzących na określonej trasie.
7. Odwożenie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektorów szkół, dokładna
ilość uczniów podana przez dyrektorów szkół.
8. Opieka organizowana i zapewniona przez Wykonawcę nad przewożonymi uczniami,
zagwarantowanie im bezpieczeństwa podczas wsiadania, przewozu i wysiadania, w tym
ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
9. Przewozy dzieci odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi
wymagania techniczne określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym (tj.
Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087.) i innych przepisach związanych
z przewozem osób, o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2013, poz. 1414 z późn. zm.).
10. Przewóz dzieci po zakończonych zajęciach szkolnych odbywać się będzie w godzinach
uzgodnionych z dyrektorami szkół.
11. Dowóz dzieci odbywać się będzie w dni nauki szkolnej. W przypadku odpracowywania
zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem
jazdy ustalonym przez dyrektorów szkół.
12. Wykonawca musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie warunki
bezpieczeństwa i higieny (wyposażony w urządzenie do dezynfekcji rąk).
13. Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas
przewozu i pozostających w związku z przewozem. Wykonawca zobowiązany jest do
ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i używaniem własnych pojazdów.
14. Wykonawca zobowiązany jest do opłacenia podatku od środków transportu.

15. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości dowożonych uczniów.
W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów Wykonawca musi zapewnić
ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych
uczniów Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu.
16. Wykonawca zobowiązany będzie również do uruchomienia linii przewozu dzieci
do szkół ponadpodstawowych znajdujących się w Lipsku oraz Zwoleniu w ramach
wykupu biletów miesięcznych przez zainteresowanych uczniów.
17. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
Wykonawca będzie realizował zamówienie w dniach zajęć szkolnych
w poszczególnych latach szkolnych, a także w dniach innych niż dni nauki szkolnej
(rekolekcje, odpracowania dni nauki w innych terminach, święta szkolne itp.) ,
z wyłączeniem dni wolnych, ferii i wakacji. Wykonawca dowiezie i odwiezie uczniów
na wymienionych trasach z miejsc wskazanych przez Zamawiającego.
Wspólny Słownik Zamówień – 60130000-8
IV.

Oferty częściowe i wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, czy też ofert wariantowych.
V.

Termin wykonania zamówienia

Od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2023 r.
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy
spełniają warunki :
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
a) aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydaną na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
2) posiadają wiedzę i doświadczenie :
a) wykażą, iż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie
zamówienia (licząc od dnia ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych), a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonywali
usługi odpowiadające swoim rodzajem stanowiącym przedmiot zamówienia tj.
wykonywali przewozy regularne
specjalne – dowożenie dzieci do szkół
i udokumentują, że wykonali te usługi z należytą starannością ( minimum 2 usługi).
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia:
a) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia winni posiadać co najmniej :
- 4 autobusy w dobrym stanie technicznym (posiadające aktualne przeglądy
techniczne) – na nie mniej jak 40 miejsc siedzących każdy,

- 4 kierowców z wymaganiami kwalifikacyjnymi do prowadzenia pojazdów
(uprawnienia kategorii D) oraz przeszkolonych z zakresu wykonywania
niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym,
- 4 opiekunów (niezależnie od kierowców pojazdów) zapewniających opiekę
uczniom przy wsiadaniu, wysiadaniu i w trakcie jazdy.
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia :
a) Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie jako tzw.
konsorcjum obejmujące dwóch lub więcej przedsiębiorców jako partnerów, wymogi
zawarte w pkt. VI ust.1 mogą być spełnione łącznie przez partnerów, z wyłączeniem
wymogów określonych w ust. 1 pkt.1 lit. a, w ust. 1 pkt.4 lit. a, oraz w ust. 1 pkt.5.
3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie
załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

VII. Wymogi formalne:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 2 pkt 9a
ustawy.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6)
ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy pzp.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie wykonawcy mają dostarczyć
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
a) Do oferty
1. Wykonawca składa wraz z formularzem ofertowym (wg załącznika nr 1) oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w składane na podstawie art. 25a
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (wg załącznika nr 2),
oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie składane na
podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (wg
załącznika nr 3) oraz oświadczenie dotyczące wykonawcy będącego osobą fizyczną
wymagane na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( załącznik
nr 4)

b) Na wezwanie zamawiającego w trakcie oceny i badania ofert:
Oświadczenia i dokumenty, do których złożenia Zamawiający wezwie Wykonawcę
po upływie terminu składania ofert na zasadach opisanych poniżej w związku
z wykorzystaniem w procedurze legitymacji zawartej w art. 24aa ust. 1 ustawy
Pzp (tzw. „procedura odwrócona”)
1. Wykonawca w celu potwierdzenia, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności zobowiązany jest dołączyć do oferty w formie oryginału
lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
następujące dokumenty :
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy (wg załącznika nr 4),
2) aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r.
2. Wykonawca w celu potwierdzenia, że posiada wiedzę i doświadczenie zobowiązany jest
dołączyć następujące dokumenty :
1) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich przedmiotu, dat
wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały
wykonane należycie (wg załącznika nr 6) – min. 2 usługi przewozu uczniów,
4. Wykonawca w celu potwierdzenia, że dysponuje odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zobowiązany jest
dołączyć następujące dokumenty :
1) wykaz sprzętu posiadanego przez Wykonawcę, który jest wymagany do
realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisem pkt. VI ust.1 pkt.3 lit. a
niniejszej SIWZ. Do wykazu należy załączyć oświadczenie, że pojazdy biorące
udział w wykonywaniu zamówienia są w dobrym stanie technicznym oraz
posiadają aktualne przeglądy techniczne (wg załącznika nr 5),
2) wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie, z posiadanymi kwalifikacjami
i uprawnieniami do prowadzenia pojazdów (uprawnienia kategorii D) oraz
przeszkolonych z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych
z kierowaniem ruchem drogowym - (aktualne zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia na podstawie § 9 ust. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie kierowania ruchem drogowym
(Dz. U. Nr 132, poz. 839).

Do wykazu należy załączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia posiadają aktualne wymagane uprawnienia
(wg załącznika nr 5),
3) pisemne zobowiązanie Wykonawcy, że zapewni przy realizacji zamówienia
opiekunów uczniom – niezależnie od kierowców pojazdów (wg załącznika
nr 5)
5. Wykonawca w sytuacji, gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
6. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum)
każdy z podmiotów jest zobowiązany do złożenia oświadczenia i dokumentów
określonych w ust.1, ust.2 i ust.5 i ust. 6.
7. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast – aktualnego odpisu z właściwego rejestru składa
dokument lub dokumenty (przetłumaczone na język polski) wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b)
nie
otwarto
jego
likwidacji
ani
nie
ogłoszono
upadłości.
c) dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2
lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego
terminu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego
wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi
wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 Pzp) – wg załącznika do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia,

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w punkcie 8, lub
oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że
mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
IX.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują sobie pisemnie, faksem. Fakt otrzymania faksem każda ze stron potwierdzi
niezwłocznie na żądanie drugiej.
Osobą uprawnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego z Wykonawcami w sprawach
merytorycznych i proceduralnych jest :
Tomasz Fijoł, Justyna Gregorczyk.
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Pytania muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na
adres Zamawiającego: Urząd Gminy w Chotczy, 27-312 Chotcza, Chotcza – Józefów 60.
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania
ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy
pobrali SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej
www.bip.chotcza.pl
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert
Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.
Dodatkowe wymagania od Wykonawców.
1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia innej firmie
(podwykonawcy) jest zobowiązany do:
a) określenia w złożonej ofercie (na formularzu oferty – załącznik nr 1 do SIWZ)
informacji jaka część przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez
podwykonawców. Brak takiej informacji uznawany będzie, że wykonawca nie
zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcom.
b) wynagrodzenie za wykonane zamówienie za pośrednictwem podwykonawców
Zamawiający ureguluje Wykonawcy po złożeniu oświadczenia przez
podwykonawcę o uregulowaniu zobowiązań wobec niego za wykonane usługi.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez
podwykonawcę.
3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw (firm)
podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. Jeżeli zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się,
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany
wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Konsorcjum przed podpisaniem umowy musi przedłożyć Zamawiającemu umowę
regulującą wzajemną współpracę i zobowiązania jego członków.
5. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub
Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy
rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są
usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego,
zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem
(Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także
między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi
Podwykonawcami. Przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia na roboty
budowlane lub usługi Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu dane
kontaktowe Podwykonawców (w tym nazwy albo imiona i nazwiska osób do
kontaktu) zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca zawiadamia
Zamawiającego o wszelkich zmiana w tym zakresie”.
Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy:
1. Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach
wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego
wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
wykonawcę.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą
umawiających się stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem
nieważności.
X.

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XI.

Termin związania ofertą

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 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 tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XII.

Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub inną
trwałą, czytelną techniką.
2. Każdy Wykonawca powinien przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.
3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4. Wymaga się, by oferta oraz wszystkie załączniki były podpisane, a wszystkie zapisane
strony oferty oraz wszelkie poprawki w treści oferty były parafowane przez osobę lub
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie
z aktem rejestracyjnym, albo przez osobę upoważnioną na podstawie dołączonego
pełnomocnictwa.
5. Zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenia ich ze sobą w celu
skompletowania.
6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia
i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
7. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zabezpieczoną przed
otwarciem i oznakowaną adresem nadawcy i odbiorcy.
8. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania
ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad, jakie dotyczyły składania
ofert z dopiskiem : „ZMIANA”.
9. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że pisemne
powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert
z dopiskiem „WYCOFANIE”.

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego :

Urząd Gminy w Chotczy
27 – 312 Chotcza
Chotcza – Józefów 60
z dopiskiem : „Przetarg na dowóz i odwóz uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotczy
i Szkoły Podstawowej w Tymienicy w latach szkolnych 2020/2021, 20121/2022, 2022/2023”
oraz „nie otwierać przed dniem 31.07.2020 r. godz.10.15”
należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 31.07.2020 r. do godz. 10.00, pok. nr 6.
Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom bez ich otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2020 r. o godz. 10.15, w siedzibie Zamawiającego, pokój
nr 12 (sala konferencyjna).
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu kwoty, jaką zamierza się
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące
informacje : nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin
wykonania zamówienia.
XIV. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca określi w ofercie cenę jednostkową biletu miesięcznego dla jednego
ucznia.
2. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
3. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie opłaty, podatki i inne
składniki cenotwórcze, w tym rabaty i upusty stosowane przez Wykonawcę.
4. Wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym muszą być liczone
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Podane ceny w formularzu ofertowym nie ulegną podwyższeniu w czasie realizacji
całego przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający wymaga, aby w ofercie podana była cena brutto oraz cena netto i podatek
VAT oraz cena w PLN cyfrowo i słownie.
XV.

Kryteria oceny ofert

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować następujące kryterium :
- cena - 60 %
- czas podstawienia autokaru zastępczego – 40 %
a) 40pkt – do 30 minut
b) 20 pkt – od 31 minut do 39 minut
c) 10 pkt – od 40 minut do 49 minut
d) 5 pkt – od 50 minut do 59 minut
e) 0 pkt – 60 minut i więcej
2. Sposób oceny ofert :
Cena oferowana minimalna brutto
Cena = --------------------------------------------- x 60
Cena ocenianej oferty brutto

Podana przez oferenta cena wykonania zamówienia stanowić będzie max. 60 punktów
w 100 punktowej skali ocen.
3. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych, spełniających
wymagania określone w niniejszej SIWZ.
XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania
umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do
niniejszej SIWZ.
2. Podpisanie umowy między Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi w umówionym
przez strony terminie .
3. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej składanej przez konsorcjum,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
zobowiązani są przed podpisaniem umowy przedstawić Zmawiającemu umowę
konsorcjum.
4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu zawarcia umowy:
a) Kopie stosownych uprawnień kierowców do kierowania autobusami, kopie
dowodów rejestracyjnych pojazdów oraz kopie dokumentów potwierdzających
ich ubezpieczenie OC. (ważne na dzień otwarcia ofert),
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są
zobowiązani przyjąć następującą formę prawną: umowa konsorcjum. W tym celu przed
podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie, są oni zobowiązani przedstawić
Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swojej treści następujące
postanowienie:
a) ustanowienie Pełnomocnika do zawarcia umowy z Zamawiającym;
b) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia
c) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie w przypadkach :
a) wystąpienia konieczności wprowadzenia nieistotnych zmian treści umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
b) gdy ulegną zmianie długości poszczególnych tras, cena obsługi danej trasy
zostanie obliczona w oparciu o faktyczną ilość kilometrów oraz wskaźniki
cenotwórcze zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie.
XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom, których interes prawny doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują
środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.
XIX. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeks cywilny.
XX.

Załączniki do SIWZ :

1. Wzór formularza oferty – załącznik nr 1.
2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w
związku z art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik
nr 2.
3. Wzór oświadczenia wymaganego na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych – załącznik nr 3.
4. Wzór oświadczenia wymaganego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych (dotyczące Wykonawcy będącego osoba fizyczną) – załącznik
nr 4.
5. Wzór wykazu sprzętu posiadanego przez Wykonawcę wymaganego do realizacji
przedmiotu zamówienia, wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie
z posiadanymi kwalifikacjami i uprawnieniami do prowadzenia pojazdów,
zobowiązanie do zapewnienia opiekunów uczniom przy realizacji zamówienia
(niezależnie od kierowców pojazdów) – załącznik nr 5.
6. Wzór wykazu wykonanych usług odpowiadających swoim rodzajem usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia – załącznik nr 6.
7. Projekt umowy na wykonanie zamówienia publicznego – załącznik nr 7.
8. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej –
załącznik nr 8

Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz Ofertowy
Nazwa i siedziba oferenta , NIP, REGON
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Do: Gmina Chotcza, Chotcza – Józefów 60, 27-312 Chotcza.
Oferujemy wykonanie usługi – Dowóz i odwóz uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotczy
i Szkoły Podstawowej w Tymienicy w latach szkolnych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.

Jednostkowa cena biletu miesięcznego jednego dziecka …………. zł netto + podatek VAT ….%
w wysokości ……….. = …………….. zł brutto za jeden bilet miesięczny dziecka .
1. Czas podstawienia autokaru zastępczego ………… minut.
2. Oferuję termin realizacji zamówienia : od 2 września 2020 r. do 30 czerwca 2023 r.
3. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
(w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej
zawarte.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
5. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy
w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
6. Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

7. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następującemu podwykonawcy/-om:
…………………………………………………………..
(wskazać firmę podwykonawcy/–ów lub wpisać nie dotyczy)
następujące części robót:
……………………………………….
(należy wskazać zakres robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców oraz
podać procentową wartość robót jaką wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
lub wpisać nie dotyczy)
Uwaga! W przypadku, gdy wykonawca nie wypełni punktu 7 zamawiający przyjmie, że
wykonawca nie przewiduje podwykonawstwa.
8. Wykonawca informuje, że (zaznaczyć właściwe):

wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego,
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług:
...................................................................................................................
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość
towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to:
..................................................................zł netto
Uwaga! W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy żadnego z wariantów zamawiający
przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po
stronie zamawiającego.
9. Oświadczam, że jestem małym/średnim przedsiębiorstwem *
………………………………………………………………………………
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

………………………………..dnia……………………
…………………….………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

* Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR* Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są
mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny
obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)

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

pn. ……………………………………………………………..

zamówienia

(nazwa postępowania),

publicznego

prowadzonego przez

…………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w

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

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (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………………………………………………………...………..
i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

(wskazać dokument

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 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 3 do SIWZ

Zamawiający:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)

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
pn.

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

………………………………………………………………….………….

publicznego

(nazwa

postępowania),

prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Pzp.
2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie
ww. przepisu]

Oświadczam,

że

nie

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

.

…………….……. (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 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)

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)

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,

że

podwykonawcą/ami:

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

będącego/ych

……………………………………………………………………..….……

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

(podać

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 do SIWZ

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
(DOTYCZY WYKONAWCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ)

wymagane na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego na świadczenie usług pn. „Dowóz i odwóz uczniów do Publicznej Szkoły
Podstawowej w Chotczy i Szkoły Podstawowej w Tymienicy w latach szkolnych 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023”
oświadczam, że w stosunku do mnie :
1. Nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości*.
2. Ogłoszono upadłość, ale został zawarty układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego*.
3. Otwarto likwidację*.
4. Ogłoszono upadłość*.

………………………………….dnia………………………….

……………………………………………….
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentacji Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do SIWZ
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
(nazwa i adres Wykonawcy)
WYKAZ
sprzętu posiadanego przez Wykonawcę wymaganego do realizacji przedmiotu zamówienia
Rodzaj pojazdu

Marka, typ,

Rok
produkcji

model, ilość

Stan techniczny

Forma
posiadania

miejsc siedzących

Do wykazu załączam :
1. Kserokopie dowodów rejestracyjnych wykazanego sprzętu z aktualnymi przeglądami
technicznymi :
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

WYKAZ
osób, które będą wykonywać zamówienie z posiadanymi kwalifikacjami i uprawnieniami do
prowadzenia pojazdów
Nazwisko i imię

Posiadane kwalifikacje, uprawnienia i przeszkolenia

Do wykazu załączam :
1. Kserokopie dokumentów poświadczających dysponowanie wymaganymi uprawnieniami ,
kwalifikacjami i przeszkoleniami :
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia opiekunów uczniom przy realizacji zamówienia –
niezależnie od kierowców pojazdów.

……………………………..dnia …………………….

……………………………………………….
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

…………………………………………………..
……………………………………………………
……………………………………………………
(nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ

wykonanych usług odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot
zamówienia
Opis (przedmiot)
zamówienia

Miejsce
wykonania

Odbiorca

Okres wykonywania
(daty: od-do)

dodatkowo załączam dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane należycie :
1.
2.
3.
4.

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

……………………………dnia……………………

…………………………………………………………..
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SIWZ

POJEKT U M O W Y Nr /2020

zawarta w dniu ……… 2020 r. w Chotczy – Józefów pomiędzy :
Gminą Chotcza, Chotcza – Józefów 60, 27 – 312 Chotcza
„Zamawiającym” reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy

1. Janusza Witczak – Wójta Gminy Chotcza
w kontrasygnacie: Elżbiety Mróz – Skarbnik Gminy
a
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...……
zwanym dalej „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:

1. …………………………………………………
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym została
zawarta umowa następującej treści :

§ 1.

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi transportowe polegające
na dowozie i odwozie uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotczy oraz Szkoły
Podstawowej w Tymienicy w latach szkolnych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, na trasach :
- Wola Solecka – Kolonia Wola Solecka – Baranów – Białobrzegi – Jarentowskie Pole
– Górki – Chotcza Dolna – Gniazdków – Chotcza–Józefów (długość trasy ok. 25 km),
- Niemieryczów – Tymienica (długość trasy ok. 2,5 km),
- Karolów – Siekierka – Tymienica – Zajączków - Tymienica (długość trasy ok.14 km),
- Karolów – Tymienica – Siekierka – Tymienica – Zajączków – Tymienica – Niemieryczów –
Gustawów – Kijanka – Chotcza-Józefów (długość trasy ok. 20 km).
Wykonawca będzie realizował zamówienie w dniach zajęć szkolnych w poszczególnych latach
szkolnych, a także w dniach innych niż dni nauki szkolnej (rekolekcje, odpracowania dni nauki
w innych terminach, święta szkolne itp.), z wyłączeniem dni wolnych, ferii i wakacji.

2. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposób zgodny z opisem
zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącej załącznik do umowy
oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik do umowy.
3. Dowożenie uczniów odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez
dyrektorów szkół.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w harmonogramie spowodowanych
zmianami w rozkładzie zajęć lekcyjnych.
5. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest w
szczególności do :
1) dbania o właściwy stan techniczny pojazdu, którym będą przewożeni uczniowie,
2) sprawowania opieki nad przewożonymi uczniami przez wyznaczonego opiekuna, a także
zapewnienia im bezpieczeństwa wsiadania i wysiadania,
3) punktualnego stawiania się w miejscach wyznaczonych w rozkładzie jazdy,
6. Wykonawca zobowiązany będzie również do uruchomienia linii przewozu dzieci do szkół
ponadpodstawowych znajdujących się w Lipsku oraz Zwoleniu.

§ 2.

1. Jeżeli zaistnieją okoliczności uniemożliwiające wykonanie usług transportowych zgodnie z
treścią umowy takie jak: choroba, utrata uprawnień do wykonywania działalności lub do
wykonywania konkretnych czynności, uszkodzenie środka transportu; Wykonawca jest
obowiązany powiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego oraz zapewnić bez dodatkowej
opłaty przewóz uczniów przy użyciu własnych lub obcych środków transportowych o
zbliżonych parametrach i spełniających wymagania do przewozu osób.
2. Wykonawca poza sytuacjami określonymi w ust.1 nie może bez zgody Zamawiającego
powierzyć wykonywania przewozów innym wykonawcom.
§ 3.

Wykonawca przystąpi do wykonania niniejszej umowy od dnia 1 września 2020 r.
do 30 czerwca 2023 r.
§ 4.

1. Z tytułu wykonywania niniejszej umowy Wykonawca będzie otrzymywał od Zamawiającego
wynagrodzenie umowne w wysokości stanowiącej iloczyn przewiezionych uczniów i ustalonej
w wyniku przetargu ceny jednostkowej biletu miesięcznego jednego dziecka.
Cena
za
jeden
bilet
miesięczny
wynosi
:
…………….…….……
zł.
netto
(słownie: ……………………………….........………..) + podatek VAT w kwocie ……. zł.
(słownie: …………………………………….………..) tj. łącznie …..……. zł. brutto
(słownie: …………………………….…………………).
Czas podstawienia autokaru zastępczego: ……………… minut.

2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę za dany miesiąc stanowi potwierdzenie
dowiezienia i odwiezienia uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotczy oraz Szkoły
Podstawowej w Tymienicy.
3. Zapłata należności dokonywana będzie przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy raz w
miesiącu w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
§ 5.

Strony ustalają, iż z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy są zobowiązane
do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach :
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które
odpowiada Zamawiający w wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za miesiąc
poprzedzający odstąpienie od umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za :
1) odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy za miesiąc poprzedzający odstąpienie od umowy,
2) za niewykonywanie przewozu w wysokości 10% wynagrodzenia należnego za poprzedni miesiąc,
za każdy dzień niewykonywania umowy,
3) za nieprzestrzeganie ustaleń zawartych w harmonogramie dowozów, tj. opóźnienia, zmiany trasy
przewozu, nie zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków przewozu, w wysokości 10%
wynagrodzenia należnego za poprzedni miesiąc, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia
postanowień umowy.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych,
przewyższającego wysokość kar umownych.
§ 6.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, ze skutkiem natychmiastowym, w
przypadku niewykonywania przez Wykonawcę usług przez okres dłuższy niż 3 dni.

§ 7.

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia i kwalifikacje zawodowe – w
formach wymaganych przez przepisy prawa – do świadczenia usług będących przedmiotem
niniejszej umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym,
w przypadku stwierdzenia braku posiadania przez Wykonawcę niezbędnych uprawnień i
kwalifikacji zawodowych – w formach wymaganych przez przepisy prawa – do świadczenia
usług będących przedmiotem umowy.
3. Zamawiający będzie mógł w celu sprawdzenia, czy Wykonawca posiada uprawnienia i
kwalifikacje, o których mowa w ust. 1 – żądać w każdym czasie dostarczenia przez Wykonawcę

dokumentów, w formach przewidzianych przepisami prawa, potwierdzających posiadanie
takich uprawnień i kwalifikacji.
§ 8.

1. Wszelkie zmiany umowy oraz późniejsze uzupełnienia dotyczące warunków niniejszej umowy
i harmonogramu przewozów wymagają wzajemnego uzgodnienia w formie pisemnego aneksu
pod rygorem utraty ważności umowy.
2. Zmiany w harmonogramie przewozów Zamawiający zgłosi Wykonawcy co najmniej na 3 dni
przed ich wprowadzeniem w życie.
3. Warunki umowy w zakresie ceny biletu miesięcznego dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021
nie mogą ulec zmianie.
4. Warunki umowy dotyczące przewozu uczniów w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 mogą
ulec zmianie o drastyczny wzrost cen paliwa.
5. Cena w latach 2021/2022, 2022/2023 może ulec zmianie w drodze porozumienia, każdorazowo
w ciągu 14 dni licząc od zakończenia dowozów w danym roku szkolnym.
Dopuszcza się zarówno wzrost jak i zmniejszenie ceny biletu miesięcznego.
6. Porozumienie stron, o których mowa w § 8 ust. 5 niniejszej umowy nastąpi w formie pisemnego
aneksu do umowy.
§ 9.
Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy:
1. Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach
wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy,
w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
§ 10.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą
umawiających się stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Wszelkie spory jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy będą
rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
§ 11.

Wykonawca nie może zlecić podwykonawcom całości usług objętych przedmiotem
zamówienia.
1. Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom części usług, które zostały wymienione
w ofercie wykonawcy.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które
wykonuje przy pomocy podwykonawców.
§ 12.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik Nr 8 do SIWZ

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

INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ1
Informuję, że*:


nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) z wykonawcami,
którzy
złożyli
oferty
w
postępowaniu:
„Dowóz
i odwóz uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotczy i Szkoły
Podstawowej w Tymienicy w latach 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023”
prowadzonym przez: Gminę Chotcza, Chotcza – Józefów 60, 27-312 Chotcza.



należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) z następującymi
wykonawcami,
którzy
złożyli
oferty
w
postępowaniu:
„Dowóz
i odwóz uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotczy i Szkoły
Podstawowej w Tymienicy w latach 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023”
prowadzonym przez: Gminę Chotcza, Chotcza – Józefów 60, 27-312 Chotcza.
1. nazwa podmiotu……………………………………………..……………………
2. nazwa podmiotu……………………………………………..……………………
Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
………………………………………………………………………………………
……………………..

.................................................................................................
(data i czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela (i) Wykonawcy)

1

Dokument ten wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert
(o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego).

