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I.

II.

III.

Zamawiający:
Gmina Unisław
adres: ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław
telefon: 056-686-87-10, fax.: 056-686-87-18
adres e-mail: gmina@unislaw.pl
adres strony internetowej: www.bip.unislaw.pl
Tryb udzielenia zamówienia oraz miejsca publikacji:
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39
oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dziennik
Ustaw z 2019 r., poz. 1943, z późniejszymi zmianami).
2) Miejsca publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
a. Biuletyn Zamówień Publicznych.
b. Biuletyn Informacji Publicznej Zamawiającego – www.bip.unislaw.pl,
c. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie uczniom przewozu do placówek oświatowych na terenie Gminy
Unisław poprzez zakup biletów miesięcznych w dni nauki szkolnej, w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
2) Przedmiot zamówienia obejmuje następujące placówki oświatowe:
a. Zespół Szkół w Unisławiu,
b. Szkoła Podstawowa w Grzybnie,
c. Szkoła Podstawowa w Kokocku,
d. Przedszkole Gminne w Unisławiu.
3) Przewoźnik zobowiązany jest do realizacji przewozów po następujących liniach komunikacyjnych:
a. linia komunikacyjna Unisław – Bruki Unisławskie – Błoto – Bruki Kokocka – Kokocko,
b. linia komunikacyjna Unisław – Gołoty – Stablewice – Unisław – Głażewo – Grzybno – Unisław,
4) Podstawą obliczenia wartości zamówienia będzie cena jednostkowa biletu miesięcznego pomnożona przez ilość
miesięcy świadczenia usługi oraz liczbę przewożonych uczniów.
5) Przewidywana/orientacyjna liczba uczniów, dla których zostaną zakupione bilety miesięczne wynosi 210 na
każdy miesiąc nauki, czyli 2100 biletów w okresie trwania zamówienia.
6) Określona w pkt. 5 wielkość liczba uczniów jest orientacyjna i może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu)
w trakcie trwania zamówienia. Zamawiające nie będzie ponosił z tego tytułu dodatkowych kosztów.
7) Cena biletu miesięcznego musi obejmować przejazd od przystanku, na którym wsiada uczeń, do przestanku przy
którym położona jest szkoła, do której uczeń uczęszcza.
8) Wykonawca musi dysponować minimum 3 autobusami przystosowanymi do przewozu osób o minimalnej
liczbie miejsc siedzących – 43.
9) Pojazdy służące do przewozu uczniów muszą być w pełni sprawne, spełniać wymogi bezpieczeństwa,
odpowiadać ogólnym warunkom przewozu osób, muszą posiadać ważne polisy ubezpieczeniowe OC i NW oraz
aktualne badania techniczne. Pojazdy musza być wyposażone w system monitoringu wewnątrz oraz na zewnątrz
pojazdu oraz urządzenie weryfikujące stan trzeźwości kierowcy. Zamawiający ma prawo wystąpić do
Wykonawcy o udostępnienie danych z zapisu kamer
10) Kierowca autobusu musi posiadać ważne wszystkie wymagane prawem uprawnienia do kierowania pojazdem
i przewozu osób/dzieci.
11) Cena zaoferowana w postępowaniu musi obejmować wszystkie koszty związane z utrzymaniem, eksploatacją
i ubezpieczeniem autobusu, kierowcy, a także inne koszty Wykonawcy – musi być ceną całkowitą wykonania
zadania.
12) Cena biletu miesięcznego w okresie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie.
13) Wykonawca musi posiadać aktualną licencję/zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego w
zakresie przewozu osób.
14) Wykonawca musi posiadać zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie
drogowym na w/w liniach komunikacyjnych.
15) Przewozy będą się odbywały w dni nauki szkolnej, z wyłączeniem wakacji letnich. Zamawiający przewiduje
dowozy w trakcie ferii zimowych.
16) Płatność za wykonane przewozy będzie następowała 1 raz w miesiącu po wystawieniu biletów miesięcznych.
17) Zamawiający żąda dołączenia pod dokument stanowiący podstawę zapłaty zestawienia imiennego uczniów,
którym wydano bilety miesięczne.
18) Opiekę nad dziećmi podczas dowozów zapewnia Zamawiający.
19) Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9 – usługi
w zakresie transportu drogowego.
20) Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją
zamówienia.
1)
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21) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)

34)

IV.

V.

wykonywania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Wielkość zamówienia jest orientacyjna i może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje rozliczania zamówienia w walutach obcych – rozliczenia dokonywane będą
w PLN.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej, gdyż użycie środków komunikacji
elektronicznej wymagałoby specjalistycznego sprzętu, który nie jest dostępny dla zamawiającego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp
– w wysokości do 10% wartości zamówienia podstawowego.
Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada
czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. Składanie oferty odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,
osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Termin wykonania zamówienia
1) Czas trwania zamówienia: umowa zostanie zawarta na okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z udziału z postepowaniu na podstawie ustawy Pzp, tj. przedstawią
Zamawiającemu:
a. odpis 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;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a. KOMPETENCJI LUB UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI
ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi Zamawiającemu:
1. licencję/zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, o której
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst
jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 2140, z późn. zmianami).
2. zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób i regularnych przewozów
specjalnych w krajowym transporcie drogowym na trasach, które przewidują
zatrzymanie się autobusów na przystankach podanych przez Zamawiającego - art. 18
ust. 1 p. 1a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2140, z późn. zmianami).
b. SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ:
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym
zakresie. Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień
składania ofert, spełnianie warunków o których mowa wyżej, a także brak podstaw do
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
składając oświadczenia i dokumenty określone w pkt VI SIWZ
c. ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi Zamawiającemu:
1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonywał co najmniej dwie
usługi o wartości 500 tys. zł każda w zakresie dowozu uczniów do szkół w formie
sprzedaży biletów miesięcznych wraz z załączeniem dowodów (szt. 2 określających,
że usługi te zostały wykonane w sposób należyty,
2. oświadczy, że posiada środki transportu w ilości zapewniającej prawidłową realizację
umowy wraz z ważnymi polisami ubezpieczeniowymi OC i NW.
1.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,

w stosownych

Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych”
GK.271.25.2019.MG

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja" o której mowa wystąpi wyłącznie w przypadku
kiedy:
a) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 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 przedmiotowego zamówienia.
Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi
bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
▪ zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
▪ sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
▪ zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
▪ czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
b) zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.

3.

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:
1. którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. V
2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców wobec których zachodzą
przesłanki określone w art. 24 ust. 5 ustawy tj.
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe,
2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał
lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych;
3. jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 14 ustawy, uprawnione
do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z:
▪ zamawiającym,
▪ osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
▪ członkami komisji przetargowej,
▪ osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym,
o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania;
5. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika
lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę
6. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; aresztu, ograniczenia wolności
lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
7. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających
z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli
wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
8. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art.24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że wykonawca dokonał
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płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 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 w całości wykonania
decyzji właściwego organu.
VI.

Oświadczenia i dokumenty, jakie wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie, forma dokumentów oraz
dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
A. NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,
WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ POWINIEN ZŁOŻYĆ:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków, wg załącznika nr 3 do SIWZ, DOKUMENT SKŁADANY
WRAZ Z OFERTĄ,
2) wykaz usług wykonanych przez Wykonawcę, wg załącznika Nr 5 do SIWZ, DOKUMENT
SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO NA PODSTAWIE ART. 26 UST. 2 USTAWY
PZP,
3) oświadczenie o potencjale technicznym Wykonawcy – wg załącznika nr 8 do SIWZ, DOKUMENT
SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO NA PODSTAWIE ART. 26 UST. 2 USTAWY
PZP,
4) licencję/zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, o której mowa w art. 5
ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 2200).
DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO NA PODSTAWIE ART. 26
UST. 2 USTAWY PZP,
5) zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób i regularnych przewozów specjalnych
w krajowym transporcie drogowym na trasach, które przewidują zatrzymanie się autobusów na
przystankach podanych przez Zamawiającego - art. 18 ust. 1 p. 1a ustawy z dnia 6 września 2001r. o
transporcie drogowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 2200). DOKUMENT SKŁADANY NA
WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO NA PODSTAWIE ART. 26 UST. 2 USTAWY PZP.
B. W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
6) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg załącznika Nr 4 do SIWZ, DOKUMENT
SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ,
7) odpis 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. DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE
ZAMAWIAJĄCEGO NA PODSTAWIE ART. 26 UST. 2 USTAWY PZP.
8) zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje
zamawiającemu OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia wg załącznika nr 6
do SIWZ,
C. INNE WYMAGANE DOKUMENTY:
9) formularz oferty, wg załącznika nr 1 do SIWZ, DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ,
10) formularz cenowy, wg załącznika nr 2 do SIWZ, DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ,
11) wzór umowy – zaparafowany, wg załącznika nr 7 do SIWZ, DOKUMENT SKŁADANY NA
WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO NA PODSTAWIE ART. 26 UST. 2 USTAWY PZP.
12) pełnomocnictwo - tylko w przypadku podpisania oferty lub załączników przez osoby bez umocowania
prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania ważności oferta musi zawierać stosowne upoważnienie.
DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO NA PODSTAWIE ART. 26
UST. 2 USTAWY PZP.
13) w przypadku, gdy Dostawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP - przedstawia
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE
ZAMAWIAJĄCEGO NA PODSTAWIE ART. 26 UST. 2 USTAWY PZP.
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D. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów o których mowa w ust. VI – pkt 4-6 składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że :
a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
E. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w
którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przez właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem - wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
F. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - określonych
w punkcie V SIWZ polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy
Pzp, 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.
G. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów,
o których mowa w ust.3 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
H. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
I. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub
odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
J. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
K. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
L. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające
błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
M. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
VII.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1. ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
2. zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
3. pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia
Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;
4. pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie.
5. jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

VIII.

Informacje o podwykonawcach:
1. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcom części zamówienia.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

IX.

Sposób porozumiewania się stron w niniejszym postępowaniu oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy mogą przekazywać:
1) pisemnie: w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami,
2) faksem (numer faksu: 56-686-87-18) w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami. Jeżeli Zamawiający
lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
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3) elektronicznie adres poczty elektronicznej Zamawiającego służący do korespondencji:
marek.gesing@unislaw.pl.
− jeśli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
drogą elektroniczną każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
W przypadku nie potwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji (pomimo takiego
żądania), Zamawiający uzna, że wiadomość dotarła do Wykonawcy po wydrukowaniu komunikatu poczty
elektronicznej o dostarczeniu informacji, lub wydrukowaniu właściwej strony z folderu „wysłane".
Przesłanie dokumentu e-mailem, bez względu na włączenie czy wyłączenie opcji potwierdzenia
(dostarczenia lub odczytu) uznane będzie jako dokonane, tj. wysłane i otrzymane w tym samym momencie
(jako data otrzymania wiadomości traktowana będzie data jej wysłania).
4) Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą
faksu, drogą pisemną lub elektroniczną.
X. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Marek Gesing tel. 533-303-007,
marek.gesing@unislaw.pl, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

e-mail:

XI.

Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści specyfikacji:
1) Każdy wykonawca, ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. 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.
2) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez
ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej
stronie.
3) Jeżeli zapytanie wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu określonego w ust XI pkt. 1 Zamawiający nie
będzie miał obowiązku udzielenia wyjaśnień.
4) 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.

XII.

Wadium.
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości
3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj:
− pieniądzu;
− poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
− gwarancjach bankowych;
− gwarancjach ubezpieczeniowych;
− poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359
i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089).
− Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Toruń Nr
82 9511 0000 2004 0016 4627 0010 z dopiskiem: „Wadium – Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół
w formie sprzedaży biletów miesięcznych ".
4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin
uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego
wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd
Gminy Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław w kancelarii pok. 10, a kserokopię dokumentu poświadczoną
za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.
6. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

XIII.

XIV.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Termin związania ofertą.
1) Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą

Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych”
GK.271.25.2019.MG

2)

3)

4)

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.
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.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania
ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej,
obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania
ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

XV.

Sposób przygotowania oferty:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta musi obejmować całość zamówienia i być złożona w formie pisemnej.
3) Ofertę należy złożyć w oryginale.
4) Wykonawca sporządza pisemną ofertę w języku polskim w sposób czytelny i trwały kiedy dokument składający
się na ofertę sporządzony w innym języku niż polski winien być złożony wraz z wraz z tłumaczeniem na język
polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
5) Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie formularzy
muszą być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do merytorycznej treści oraz opisu kolumn i wierszy.
6) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami
reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca
ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa to musi w swej treści wyraźnie wskazać uprawnienie do podpisania
oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
7) Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania
wykonawcy.
8) W „Formularzu ofertowym” wartości liczbowe należy wpisywać w każdej pozycji wyłącznie cyframi,
a w miejscach gdzie jest to wyraźnie wskazane także słownie.
9) Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej
kopercie z opisem „Zastrzeżona część oferty”. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom
niniejszego podpunktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.
4 ustawy. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
10) Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona powinna być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.
11) Wykonawca powinien ponumerować każdą zapisaną stronę oferty oraz wpisać ilość stron
w ”Formularzu Ofertowym”.
12) Dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane, itp.)
w sposób uniemożliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie).
13) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu.
14) Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje:
Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć)
Urząd Gminy Unisław
ul. Parkowa 20
86-260 Unisław
Znak sprawy: GK.271.25.2019.MG
Oferta na wykonanie zadania pod nazwą:
„Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych
NIE OTWIERAĆ PRZED 20 GRUDNIA 2019 R. GODZ. 12:15
15) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

XVI.

Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:
a. Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, (pokój nr 10 –
sekretariat) - nie później niż do dnia 20 grudnia 2019 r. do godz. 12:00. Oferty złożone po terminie nie będą
otwierane.
b. Oferta złożona zostanie potwierdzona tj. zostanie wpisana na ofercie data oraz godzina złożenia.
c. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20 grudnia 2019 r., o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego.

Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych”
GK.271.25.2019.MG

d.

e.

f.

g.
h.

i.

XVII.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. W przypadku przesyłki pocztą liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego (stempel
Zamawiającego), a nie data stempla pocztowego.
Wykonawcy swoje oferty mogą także przesłać pocztą lub drogą kurierską pod warunkiem, że wpłyną one
do siedziby Zamawiającego - SEKRETARIAT w godzinach jego pracy do upływu terminu przewidzianego
na składanie ofert. W przeciwnym razie oferty, które wpłyną do innych komórek organizacyjnych lub
po godzinach pracy mogą zostać z tego powodu nie zarejestrowane w wyznaczonym czasie i zgodnie z art. 84
ust. 2 ustawy PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została
złożona po terminie, natomiast w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi
wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. Dostawca winien we własnym
interesie, w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej uszkodzeniu w czasie
transportu.
Dostawca na życzenie otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą i godziną wpływu.
Także próbki (jeżeli są wymagane) lub dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu, których Zamawiający żąda uzupełnienia w wyznaczonym terminie (jeżeli nie zostały dołączone
do oferty), a także wszelkie wyjaśnienia dotyczące treści złożonej oferty muszą zostać złożone przez
Wykonawcę zgodnie z w/w zasadami
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym w pkt. 1 zostaną zwrócone bez
otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, bez względu na przyczyny opóźnienia

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia
tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. Zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu możliwość
dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadanie, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Przy wyborze oferty będą stosowane następujące kryteria:
a. Cena (z VAT) - 60 % (maksymalnie 60 punktów)
b. Pozycja rynkowa (doświadczenie) w przewozie osób - 30 % (maksymalnie 30 punktów)
c. Czas podstawienia autobusu zastępczego – 10% (maksymalnie 10 punktów)
3. Spośród ofert nieodrzuconych - spełniających wymagane warunki Zamawiający wybierze ofertę
najkorzystniejszą tj. ofertę, która uzyska najwyższą łączną sumę punktów.
4. Punkty w kryterium ,, cena” (Pc) będą przyznane wg następującego wzoru:
Pc = (Cmin : C0) x 60 pkt. gdzie:
Pc -ilość punktów przyznana danej ofercie za cenę;
Cmin.- najniższa cena zaoferowana w postępowaniu;
C0-cena oferty, dla której wynik jest obliczany.
5. Punkty w kryterium ,,Pozycja rynkowa (doświadczenie) w przewozie osób”- (Ppr) przyznawane będą w sposób
następujący:
• za każde 100.000,00 zł powyżej 500.000,00 zł wartości wykonanych usług dowozu uczniów do szkół
w formie sprzedaży biletów miesięcznych w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli działają krócej – w okresie
prowadzenia działalności) zostanie przyznane 10 punktów.
Maksymalna ilość punktów nie może przekroczyć 30.
6. Punkty w kryterium ,,Czas podstawienia autobusu zastępczego” (Pcp) przyznawane będą w sposób następujący:
• czas podstawienia autobusu zastępczego równy i poniżej 20 minut – 10 punktów,
• czas podstawienia autobusu zastępczego powyżej 20 minut – 0 punktów.
UWAGA!
W przypadku braku podania czasu podstawienia autobusu zastępczego w załączniku 1 Zamawiający uzna, że
czas ten wynosi ponad 20 minut, a Wykonawca otrzyma 0 punktów w tym kryterium.
7. Liczba punktów przyznanych ofercie:
Punktacja oferty (Po) = Pc + Ppr +Pcp (maksymalnie 100 pkt)
8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub
więcej ofert o takiej samej sumie punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych
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9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.

XVIII.

XIX.

Spośród ofert nieodrzuconych - spełniających wymagane warunki Zamawiający wybierze ofertę
najkorzystniejszą tj. ofertę, która uzyska najwyższą łączną sumę punktów.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub
więcej ofert o takiej samej sumie punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych
Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe i inne
omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy pzp.
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach, o których mowa w art. 89 ustawy pzp.
W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej
oferty. Wykonawca składa wyjaśnienia na piśmie, dopuszczalne jest przesłanie treści wyjaśnienia faksem.
O wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający powiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści
informację na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie w zakresie zgodnym z art. 92 ustawy
pzp.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
a. W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania
podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Dostawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie
upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić Zamawiającemu.
b. Obowiązek właściwego określenia stawki podatku VAT spoczywa na Wykonawcy, który prowadząc
działalność gospodarczą w danej branży ma obowiązek właściwego jej stosowania.
c. Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy PZP, jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 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 rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Dostawca, składając ofertę, winien
poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
d. Wynagrodzenie całkowite Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia winno uwzględniać
wszystkie składniki mające wpływ na cenę zamówienia, tj. uzyskanie decyzji administracyjnych oraz inne
składniki towarzyszące, takie jak: koszty ubezpieczenia, uzgodnień, pomiarów, badań, ekspertyz itp.
a niezbędnych do pełnego i prawidłowego wykonania zamówienia
e. Przedstawiona w ofercie cena będzie ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, uwzględniającą wszelkie
koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
f. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp
spowoduje odrzucenie oferty
g. Cenę brutto Wykonawca podaje z dokładnością do jednego grosza tj. z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
h. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
i. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
j. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym
załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
k. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania
prawidłowej wyceny zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy, związanych
z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania zamówienia.

Informacje dotyczące walut obcych:
Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych (PLN).
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego:
1) Ogłoszenie wyników postępowania - niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający
zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
− wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty
wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
− wykonawcach,
których
oferty
zostały
odrzucone,
podając
uzasadnienie
faktyczne
i prawne,
− wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne,
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−

2)

oraz zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej oraz w miejscu
publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ponownej oceny ofert, chyba,
że zajdą przesłanki skutkujące unieważnieniem postępowania.

XX.

Dodatkowe informacje:
1) Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.
2) Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy nie złożyli
pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których
mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane
dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w
którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania
ofert.
3) Zamawiający wezwie także Wykonawców do złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
4) Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie złożenie w terminie określonym przez zamawiającego
wyjaśnień spowoduje odrzucenie oferty.
5) Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe
w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

XXI.

Zmiana oferty, wycofanie oferty:
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.
2) Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom
niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert,
koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności.
3) Wycofania dokonuje się na wniosek wykonawcy, podpisany przez osobę upoważnioną do jego reprezentowania,
co winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru (ewentualnie dodatkowo pełnomocnictwem).
Wykonawca ma prawo do żądania fizycznego zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert.

XXII.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy oraz wzór umowy:
1) Projekt umowy stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej siwz.
2) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia
kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi
odrębnym pismem,
3) Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
4) Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem wymagań i warunków Zamawiającego zawartych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i ofercie.
5) Postanowienia umowy zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym integralną część niniejszej specyfikacji,
co ma zapobiec sytuacji, w której Zamawiający może zostać posądzonym, iż zataił istotne warunki umowy w
celu nieuczciwego przeprowadzenia postępowania.

XXIII.

Środki ochrony prawnej:
1) Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania.
2) Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia
określa Dział VI, ustawy Pzp.

XXIV.

Informacje uzupełniające.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
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Załączniki:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

Formularz ofertowy — załącznik nr 1 do SIWZ;
Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ;
Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego – załącznik nr 3 do SIWZ;
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego Wykonawcy – załącznik nr 4 do SIWZ;
Wzór wykazu usług – załącznik nr 5 do SIWZ;
Wzór oświadczenia dot. listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w zakresie art.
26 ust. 2d ustawy Pzp – załącznik nr 6 do SIWZ;
Wzór umowy – załącznik nr 7 do SIWZ;
Wzór oświadczenia Wykonawcy dot. potencjału technicznego – załącznik 8 do SIWZ.
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Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

Gmina Unisław
ul. Parkowa 20
86-260 Unisław
I. Dane dotyczące Wykonawcy:
Pełna nazwa Wykonawcy

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

Adres siedziby: ……………………………………………………………………………………………………………..………………………
Telefon: ………………………………………....…………………. Fax: …………………………..…………………..…………………..…….
NIP: …………………………………………………………..……...
e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.:
„Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych”
II. Oferta.
2.1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ za łączną cenę
………………………………….……..…………

zł brutto

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………..……………………. zł)
2.2. Pozycja rynkowa (doświadczenie) - oświadczam, że posiadamy

……….

(podać w latach) letnie

doświadczenie w przewozie osób i wykonaliśmy ………….… (wskazać liczbę usług) usług przewozu
osób, którego dowodem są załączone do oferty poświadczenia.
2.3.Czas podstawienia autobusu zastępczego wyniesie

…………..

minut (należy podać czas

podstawienia autobusu zastępczego w pełnych minutach).
2.4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznałem (liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnosimy żadnych
zastrzeżeń,
2) gwarantuję (jemy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ,
3) uważam (y) się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert,
4) akceptuję (emy) bez zastrzeżeń wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ,
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5) sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest
następujący: …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)

6) zamówienie zrealizuję (emy) sami/przy udziale podwykonawców*:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(zakres powierzonego zadania)

7) polegamy na wiedzy i doświadczeniu (wypełnić jeżeli dotyczy):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

(nazwa podmiotu)

i podmiot/y ten/te wykona/ją następujące czynności:
a) …………………………………………………………………..…………………………………………………………………
b)

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

8) niniejsza oferta na stronach od nr

……….

do nr

…….….

informuje stanowiące tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
9) Załącznikami do niniejszej oferty są:
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

10) Ofertę składam(y) na ………… kolejno ponumerowanych stronach.

………………………………
/miejscowość, data/
...................................................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej)
*) niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do SIWZ
..............................................
pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY
Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na „Świadczenie usług przewozu uczniów
do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych” oświadczam, że zastosujemy niżej podane
ceny:

Tabela nr 1
Lp.

1.

Nazwa usługi

Świadczenie usług przewozu
uczniów do szkół w formie
sprzedaży biletów
miesięcznych

J.m.

Ilość biletów
przewidzianych
do sprzedaży

szt.

210 biletów x 10
miesięcy = 2.100
biletów

Cena
jednostkowa
biletu
miesięcznego
netto

Cena
jednostkowa
biletu
miesięcznego
brutto

Wartość usługi
wraz z
podatkiem
VAT
(brutto)

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM:

Cenę oferty brutto należy podać w złotych polskich z dokładnością do pełnych złotych.

............................................................................
Data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Zamawiający:

Gmina Unisław
ul. Parkowa 20
86-260 Unisław
Wykonawca:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

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

reprezentowany przez:
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług przewozu
uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych”, prowadzonego przez Gminę
Unisław oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………….…………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..,

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
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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

data

podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Zamawiający:

Gmina Unisław
ul. Parkowa 20
86-260 Unisław
Wykonawca:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

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

reprezentowany przez:
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług przewozu
uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych”, prowadzonego przez Gminę
Unisław oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 1223 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp .
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:
.............................................................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:

……………………………………………………………………………………………………….………………………
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(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie
podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

………………………………..….……

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie
podlega/ą

wykluczeniu

z

postępowania

o udzielenie zamówienia.
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

data

podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik nr 5 do SIWZ
Zamawiający:

Gmina Unisław
ul. Parkowa 20
86-260 Unisław
Wykonawca:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

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

reprezentowany przez:
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ USŁUG
wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat potwierdzających spełnianie warunku określonego
w SIWZ w przetargu na „Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów
miesięcznych”:
Całkowita
wartość usługi
brutto w zł

Nazwa i zakres usługi
Lp.

Termin
realizacji

Nazwa
Zamawiającego

1.

2.

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione usługi zostały
wykonane należycie (referencje, poświadczenia itp.)

miejscowość

data

Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik nr 6 do SIWZ
Zamawiający:

Gmina Unisław
ul. Parkowa 20
86-260 Unisław
Wykonawca:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

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

reprezentowany przez:
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół w formie
sprzedaży biletów miesięcznych” niniejszym informuję/my, że*:
A. należę/należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2019 r., poz. 369, ze zm.), w skład której wchodzą niżej
wymienione podmioty: **
1.
2.
3.
4.
B. nie należę/należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

miejscowość

*) niepotrzebne skreślić

data

Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik nr 7 do SIWZ

Umowa nr ………….
(PROJEKT)

zawarta w dniu ............... w Unisławiu pomiędzy:
Gminą Unisław – ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, reprezentowaną przez:
Jakuba Danielewicza - Wójta Gminy Unisław
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Radosława Piekarskiego
zwaną w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”
a
............................................................................................, z siedzibą w .................................... przy
ul. ............................., wpisaną do..............................................................
NIP ...................... REGON ......................
reprezentowaną przez:
................................... – ……………………
zwaną dalej "PRZEWOŹNIKIEM"
o następującej treści:
Udzielenie zamówienia publicznego następuje w wyniku rozstrzygnięcia przetargu
nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
§1
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy
Unisław w formie sprzedaży biletów miesięcznych w dni nauki szkolnej.
2. Przewoźnik zobowiązany jest do realizacji przewozów po następujących liniach komunikacyjnych
wskazanych w SIWZ.
3. Przewoźnik oświadcza, że jest właścicielem pojazdów marki ................ o numerach rejestracyjnych
.........................................................................., którymi będzie realizował usługę wymienioną w ust. 1.
§2
Strony ustalają, że usługa stanowiąca przedmiot umowy będzie wykonywana w okresie od dnia
01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.
§3
Przewoźnik zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy na następujących warunkach:
1. Przewozy odbywać się będą ściśle według rozkładu jazdy sporządzonego na podstawie
wytycznych Zamawiającego, z wyłączeniem okresów ferii zimowych i wakacji letnich.
2. Cena za jeden bilet miesięczny dla ucznia wynosi …………… zł.
3. Wartość usługi przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych wynosi
……………… zł brutto.
4. Cena określona w ust. 3 zawiera koszty wynagrodzenia i ubezpieczenia kierowców oraz
wszystkie inne koszty niezbędne do realizacji umowy wynikające ze specyfiki prowadzonej
działalności.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany ceny biletu miesięcznego.
6. Rozliczenie nastąpi za faktycznie sprzedaną ilość biletów miesięcznych w danym miesiącu z
uwzględnieniem ceny jednostkowej biletu miesięcznego wynoszącej …………... zł.
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7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wielkości zamówienia.

1.
2.
3.
4.

1.

2.

§4
Rozliczenie za wykonaną usługę odbywać się będzie na podstawie wystawianych przez
Przewoźnika dokumentów księgowych (not, faktur) w okresach miesięcznych.
Płatnikiem będzie: Gmina Unisław, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław, NIP 875-148-68-46.
Zamawiający dokona płatności za usługę w terminie 30 dni od daty wystawienia dokumentu
obciążającego.
W razie opóźnień w zapłacie faktur, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ustawowych
odsetek za zwłokę.
§5
Przewoźnik zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Przewoźnik w wysokości
10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 3,
2) w przypadku nie wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika zapłaci on
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50-krotności wartości określonej w § 3 ust. 2 za
każdy dzień nie wykonania usługi licząc dla każdej linii oddzielnie,
3) za każde spóźnienie w stosunku do rozkładu jazdy powyżej 5 min., a nie przekraczające 15
min.
wynikłe
z
winy Przewoźnika,
zapłaci
on
Zamawiającemu
karę
umowną w wysokości określonej w § 3 ust. 2 pomnożonej przez 5. Za spóźnienie powyżej
15 min., a nie przekraczające 45 min. wynikłe z winy Przewoźnika, zapłaci on
Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej w § 3 ust. 2 pomnożonej przez 10. Za
spóźnienie przekraczające 45 min. wynikłe z winy Przewoźnika, zapłaci on Zamawiającemu
karę umowną w wysokości określonej w § 3 ust. 2 pomnożonej przez 20.
Wyżej wymienione kary naliczane będą w ramach każdej z linii określonej w rozkładzie jazdy.

§6
1. W przypadku 3 krotnego nie wykonania usługi, na którejkolwiek z linii komunikacyjnych, z
przyczyn leżących po stronie Przewoźnika, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy
z winy Przewoźnika.
2. W przypadku 3 krotnego spóźnienia w wymiarze od 15 min do 45 min., w ciągu miesiąca, na
którejkolwiek z linii komunikacyjnych z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika Zamawiający
ma prawo odstąpić od umowy z winy Przewoźnika.
3. W przypadku 2 krotnego spóźnienia w wymiarze powyżej 45 min., w ciągu miesiąca, na
którejkolwiek z linii komunikacyjnych z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika Zamawiający
ma prawo odstąpić od umowy z winy Przewoźnika.

1.

2.
3.
4.

§7
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
− zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Przewoźnika,
− w przypadku jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego,
− w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie
wszczęcia postępowania przetargowego, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji
zamówienia.
Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia przy wystąpieniu istotnych
okoliczności po stronie Zamawiającego,
Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu realizacji zamówienia z winy Przewoźnika.
Wszelkie zmiany do umowy wymagają zgody obydwu stron.
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§8
1. Upoważnionym do nadzoru nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego jest Marek Gesing
– tel. 533-303-007.
2. Ze strony Przewoźnika do kontaktów w sprawie realizacji umowy upoważniony jest:
………….......................... tel.: ........................, fax .............................., konto e-mail
..........................................
3. Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli nie jest
wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.










§9
Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody i straty oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń losowych, dotyczących pracowników i osób trzecich oraz
ich mienia, powstałych w związku z realizacją umowy.
Opiekę nad dziećmi podczas dowozu zapewnia Zamawiający.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp,
a w sprawach w ustawie tej nieunormowanych przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Wszystkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Przewoźnika.

ZAMAWIAJĄCY

PRZEWOŹNIK
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Załącznik nr 8 do SIWZ
Zamawiający:

Gmina Unisław
ul. Parkowa 20
86-260 Unisław
Wykonawca:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

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

reprezentowany przez:
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE
dot. potencjału technicznego

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn.:
„Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych”
oświadczam(y), że posiadam(y) środki transportu w ilości zapewniającej prawidłową realizację
umowy wraz z ważnymi polisami ubezpieczeniowymi OC i NW.

...............................................
/miejscowość, data/

......................................................
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

