Znak: SOSW.260.11.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:
Dowóz niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej w roku szkolnym 2019/2020 z rejonu gminy Dąbrowa Górnicza do placówki i odwóz po
zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Zadanie A: przewóz 12 uczniów niepełnosprawnych w tym 1 uczeń na elektrycznym wózku inwalidzkim
na trasie z dzielnic Kuźniczka Nowa – Błędów do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz
zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Zadanie B: przewóz 13 uczniów niepełnosprawnych w tym 2 uczniów na wózkach inwalidzkich na trasie
z dzielnicy Tucznawa do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w
czasie przewozu.
Zadanie F: przewóz 15 uczniów niepełnosprawnych w tym 1 uczeń na wózku inwalidzkim na trasie z
dzielnicy Mydlice do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie
przewozu.
Zadanie G: przewóz 13 uczniów niepełnosprawnych w tym 1 uczeń na wózku inwalidzkim na trasie z
dzielnicy Podlesie do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie
przewozu.
Zadanie H: przewóz 12 uczniów niepełnosprawnych na trasie z dzielnicy Marianki do placówki i odwóz
po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Zadanie L: przewóz 14 uczniów niepełnosprawnych w tym 1 uczeń na wózku inwalidzkim z dzielnicy
Centrum do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie
przewozu.
Zadanie Ł: przewóz 14 uczniów niepełnosprawnych w tym 2 uczniów na wózkach inwalidzkich z
dzielnicy Mydlice do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie
przewozu.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR
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Znak: SOSW.260.11.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. / fax. (32) 261 22 45
e-mail: sosw@dabrowa-gornicza.pl
strona internetowa: www.osw.dabrowa.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
usługę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986
z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR.
3.

Przedmiot zamówienia

3.1. Nazwa zadania:
Dowóz niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej w roku szkolnym 2019/2020 z rejonu gminy Dąbrowa Górnicza do placówki i odwóz po
zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Zadanie A: przewóz 12 uczniów niepełnosprawnych w tym 1 uczeń na elektrycznym wózku inwalidzkim
na trasie z dzielnic Kuźniczka Nowa – Błędów do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz
zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Zadanie B: przewóz 13 uczniów niepełnosprawnych w tym 2 uczniów na wózkach inwalidzkich na trasie
z dzielnicy Tucznawa do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w
czasie przewozu.
Zadanie F: przewóz 15 uczniów niepełnosprawnych w tym 1 uczeń na wózku inwalidzkim na trasie z
dzielnicy Mydlice do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie
przewozu.
Zadanie G: przewóz 13 uczniów niepełnosprawnych w tym 1 uczeń na wózku inwalidzkim na trasie z
dzielnicy Podlesie do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie
przewozu.
Zadanie H: przewóz 12 uczniów niepełnosprawnych na trasie z dzielnicy Marianki do placówki i odwóz
po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Zadanie L: przewóz 14 uczniów niepełnosprawnych w tym 1 uczeń na wózku inwalidzkim z dzielnicy
Centrum do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie
przewozu.
Zadanie Ł: przewóz 14 uczniów niepełnosprawnych w tym 2 uczniów na wózkach inwalidzkich z
dzielnicy Mydlice do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie
przewozu.
3.2. Zakres usług obejmuje:
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Zadanie A, B, F, G, H, L, Ł.
Przedmiot główny:
60100000-9
usługi w zakresie transportu drogowego
60130000-8

usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

3.3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.3.1. Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na dowozie niepełnosprawnych uczniów Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w roku szkolnym 2019/2020 z rejonu
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gminy Dąbrowa Górnicza do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach. Zamówienie obejmuje zapewnienie
opiekuna w czasie przewozu.
3.3.2. Opis tras, ich długość i przystanki na poszczególnych zadaniach zawierają Załączniki do umów nr 8/A, 8/B,
8/F, 8/G, 8/H, , 8/L, 8/Ł stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji.
3.3.3. Wstępne oszacowanie długości tras na poszczególne zadania:
Zadanie A: 74 km (przewóz i odwóz, bez kilometrów dojazdowych) - przewóz 12 uczniów niepełnosprawnych w
tym 1 uczeń na elektrycznym wózku inwalidzkim oraz 1 opiekuna;
Zadanie B: 46 km (przewóz i odwóz, bez kilometrów dojazdowych) - przewóz 13 uczniów niepełnosprawnych w
tym 2 uczniów na wózkach inwalidzkich oraz 1 opiekuna;
Zadanie F: 36 km (przewóz i odwóz, bez kilometrów dojazdowych) - przewóz 15 uczniów niepełnosprawnych w
tym 1 uczeń na wózku inwalidzkim oraz 1 opiekuna,
Zadanie G: 18 km (przewóz i odwóz, bez kilometrów dojazdowych) - przewóz 13 uczniów niepełnosprawnych w
tym 1 uczeń na wózku inwalidzkim oraz 1 opiekuna,
Zadanie H: 25 km (przewóz i odwóz, bez kilometrów dojazdowych) - przewóz 12 uczniów niepełnosprawnych
oraz 1 opiekuna;
Zadanie L: 33 km (przewóz i odwóz, bez kilometrów dojazdowych) - przewóz 14 uczniów niepełnosprawnych w
tym 1 uczeń na wózku inwalidzkim oraz 1 opiekuna;
Zadanie Ł: 26 km (przewóz i odwóz, bez kilometrów dojazdowych) - przewóz 14 uczniów niepełnosprawnych w
tym 2 uczniów na wózkach inwalidzkich oraz 1 opiekuna;
3.3.4. Zamawiający dopuszcza zmianę trasy w sytuacji niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy
spowodowaną np. objazdami, większą liczbą przystanków, zmianą miejsc zamieszkania uczniów, zmianą ilości
uczniów. Zmiany zaakceptowane przez Wykonawcę i Zamawiającego zostaną ujęte w formie aneksu do umowy
podstawowej.
3.3.5. Zamówienie będzie realizowane w okresie nie wcześniej niż od 03.09.2019r. do ostatniego dnia zajęć
lekcyjnych w roku szkolnym 2019/2020 i nie dłużej niż do 25.06.2020r. z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii
zimowych, rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego i innych dni wolnych od zajęć.
3.3.6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na zadanie A i(-lub) Zadanie B i(-lub) Zadanie F i(-lub) Zadanie G,
i(-lub) Zadanie H i(-lub) Zadanie L i(-lub) Zadanie Ł.
3.3.7. Harmonogram przewozu (tj. czas przywozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych) uzależniony będzie od
rozkładu zajęć i zostanie uzgodniony z Dyrektorem placówki. Przywóz do Ośrodka będzie następował nie
wcześniej niż na godzinę 7.30.
3.3.8. Warunki realizacji i rozliczania zadania (dot. Zadanie A, B, F, G, H, L, Ł).
3.3.8.1. Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbywać się przy użyciu środków transportu spełniających
wymagania techniczne obowiązujących przepisów, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo, higienę i wygodę
przewożonych osób niepełnosprawnych (ustawa Prawo o ruchu drogowym z dn. 20.06.1997r., Dz. U. z 2018r.,
poz. 1990 z późn. zm.; ustawa Prawo o transporcie drogowym z 6.09.2001r., Dz. U. z 2019, poz. 58,
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz
zakresu ich niezbędnego wyposażenia, t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2022 z późn. zm.).
3.3.8.2. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, Zamawiający wymaga, aby dla każdej
z tras (Zadanie A, B, F, G, H, L, Ł) wyznaczono do realizacji oddzielnie pojazdy, tzn. jeden pojazd nie może
obsługiwać więcej niż jedną trasę.
3.3.8.3. Każdy pojazd przeznaczony do realizacji poszczególnych zadań musi posiadać aktualne na dzień
złożenia oferty badania techniczne oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i nieszczęśliwych
wypadków. Na Wykonawcy ciąży obowiązek utrzymania tego stanu w całym okresie realizacji zamówienia.
3.3.8.4. Zamawiający wymaga użycia do realizacji Zadań: A, B, F, G, H, L, Ł pojazdów wyprodukowanych po
roku 2010.
3.3.8.5. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego podstawienia pojazdu
zastępczego, jednak nie później niż w ciągu 1 godziny od zaistnienia zdarzenia. Samochód zastępczy musi być
pojazdem wyprodukowanym po roku 2010, który został zadeklarowany przez Wykonawcę w Wykazie narzędzi
(Załącznik nr 5 do SIWZ), spełniającym warunki określone w pkt. 3.3.8.1., 3.3.8.8 SIWZ.
3.3.8.6. Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego przekazywania Dyrektorowi placówki informacji
o wszelkich awariach lub spóźnieniach.
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3.3.8.7. Zmiany pojazdów bez zgody Zamawiającego na inne niż zadeklarowane w formularzu ofertowym
i przyjęte w umowie będą traktowane jako nienależyte wykonanie umowy, które skutkuje sankcją w postaci kary
umownej.
3.3.8.8. Usługi objęte niniejszym zamówieniem mają być świadczone środkami transportu przystosowanymi
do przewozu osób niepełnosprawnych, pojazdem ogrzewanym i klimatyzowanym, wyposażonym co
najmniej w:
dotyczy Zadania A
- w windę do podnoszenia elektrycznych wózków inwalidzkich,
- atestowany mechanizm mocowania wózków inwalidzkich,
- atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażera na elektrycznym wózku inwalidzkim,
- atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów,
- minimum 11 miejsc siedzących dla uczniów i podopiecznych oraz minimum 1 miejsce dla ucznia na
elektrycznym wózku inwalidzkim,
- minimum 1 miejsce dla opiekuna,
- aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NW;
dotyczy Zadanie B
- windę lub najazdy przeznaczone dla wózków inwalidzkich,
- atestowany mechanizm mocowania wózków inwalidzkich,
- atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażera na wózku inwalidzkim,
- atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów,
- minimum 11 miejsc siedzących dla uczniów i podopiecznych oraz minimum 2 miejsca dla uczniów na wózkach
inwalidzkich,
- minimum 1 miejsce dla opiekuna,
- aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NW;
dotyczy Zadania F
- windę lub najazdy przeznaczone dla wózków inwalidzkich,
- atestowany mechanizm mocowania wózków inwalidzkich,
- atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów na wózkach inwalidzkich,
- atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów,
- minimum 14 miejsc siedzących dla uczniów i podopiecznych oraz minimum 1 miejsce dla ucznia na wózku
inwalidzkim,
- minimum 1 miejsce dla opiekuna,
- aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NW;
dotyczy Zadania G
- windę lub najazdy przeznaczone dla wózków inwalidzkich,
- atestowany mechanizm mocowania wózków inwalidzkich,
- atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów na wózkach inwalidzkich,
- atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów,
- minimum 12 miejsc siedzących dla uczniów i podopiecznych oraz minimum 1 miejsce dla ucznia na wózku
inwalidzkim,
- minimum 1 miejsce dla opiekuna,
- aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NW;
dotyczy Zadania H
- atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów,
- minimum 12 miejsc siedzących dla uczniów i podopiecznych,
- minimum 1 miejsce dla opiekuna,
- aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NW;
dotyczy Zadania L
- windę lub najazdy przeznaczone dla wózków inwalidzkich,
- atestowany mechanizm mocowania wózków inwalidzkich,
- atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów na wózkach inwalidzkich,
- atestowane pasy bezpieczeństwa dla uczniów i podopiecznych,
- minimum 13 miejsc siedzących dla uczniów i podopiecznych oraz minimum 1 miejsce dla ucznia na wózku
inwalidzkim,
- minimum 1 miejsce dla opiekuna,
- aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NW;
dotyczy Zadania Ł
- windę lub najazdy przeznaczone dla wózków inwalidzkich,
- atestowany mechanizm mocowania wózków inwalidzkich,
- atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów na wózkach inwalidzkich,
- atestowane pasy bezpieczeństwa dla uczniów i podopiecznych,
- minimum 12 miejsc siedzących dla uczniów i podopiecznych oraz minimum 2 miejsca dla uczniów na wózkach
inwalidzkich,
- minimum 1 miejsce dla opiekuna,
- aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NW.
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3.3.8.9. Wykonawca zobowiąże osoby skierowane do realizacji zadania do zapoznania się i stosowania
„Regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkoły i odwozu ze szkoły w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej” (dostępny na stronie internetowej
Zamawiającego).
3.3.8.10. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia opiekuna przewozu w telefon komórkowy i podania tego
numeru Zamawiającemu.
3.3.8.11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na każde zadanie kierowcy spełniającego wymagania
określone w art. 39a ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. 2019 poz. 58).
3.3.8.12. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnoletniego opiekuna sprawującego opiekę nad
uczniami i podopiecznymi. Wymagane jest, aby osoba skierowana do realizacji zadania:
 odbyła przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (obligatoryjnie),
 posiadała przygotowanie do wykonywania podstawowych czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych wobec
dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo,
 posiadała przygotowanie pedagogiczne, medyczne lub inne w obszarze opiekuńczym.
Pojęcie „opieka nad uczniami i podopiecznymi” rozumiane jest jako zapewnienie warunków bezpieczeństwa
i komfortu podczas wsiadania, wysiadania oraz przejazdu przewozem, eliminowaniu niewłaściwych zachowań
podopiecznych zagrażających bezpieczeństwu jazdy, udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji
zagrażającej zdrowiu i życiu.
Opiekunowie zapewniają i czuwają nad bezpieczeństwem dowożonych uczniów i podopiecznych od chwili ich
wejścia do pojazdu na wyznaczonym przystanku do chwili przekazania pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi
Zamawiającego na terenie jego placówki.
Podczas odwozu opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za uczniów i podopiecznych od chwili ich przejęcia od
wyznaczonego pracownika Zamawiającego do chwili opuszczenia pojazdu na wyznaczonym przystanku
i przekazania pod opiekę rodzicom/opiekunom.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowcy z funkcją opiekuna.
3.3.8.13. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i utrzymania w okresie obowiązywania umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną minimum
200 000 zł.
3.3.8.14. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego (dot. równoważności pod względem np. parametrów technicznych,
roku produkcji).
3.3.8.15. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie rozliczana w układzie jednego miesiąca na
podstawie przedłożonej faktury w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionego dokumentu na rachunek Wykonawcy poprzez mechanizm podzielonej płatności.
4. Zamówienia częściowe (dot. Zadanie A, B, F, G, H, L, Ł).
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia częściowego na zadanie A i (-lub) zadanie B i (-lub) zadanie F i
(-lub) zadanie G i (-lub) zadanie H i (-lub) L i(-lub) zadanie Ł. Wykonawca może złożyć ofertę na zadanie A i (-lub)
zadanie B i (-lub) zadanie F i (-lub) zadanie G i (-lub) zadanie H i (-lub) zadanie L i (-lub) zadanie Ł. Zamawiający
nie wprowadza ograniczenia pod względem liczby części zamówienia, na które Wykonawca może złożyć ofertę.
5. Aukcja elektroniczna i umowa ramowa (dot. Zadanie A, B, F, G, H, L, Ł).
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Informacja o ofercie wariantowej (dot. Zadanie A, B, F, G, H, L, Ł).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Termin wykonania zamówienia publicznego (dot. Zadanie A, B, F, G, H, L, Ł).
Termin rozpoczęcia realizacji zadania: nie wcześniej niż od 3 września 2019r.
Termin zakończenia realizacji zadania: nie dłużej niż do 25 czerwca 2020r.
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8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
(dot. Zadanie A, B, F, G, H, L, Ł).
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
8.1.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.
12-23 ustawy Pzp. (przesłanki obligatoryjne wykluczenia).
8.1.2. Zamawiający wykluczy również z postępowania Wykonawcę w przypadkach przewidzianych w art. 24 ust.
5 ustawy pkt. 1-2, 4-8 Pzp (przesłanki fakultatywne wykluczenia), tj. :
8.1.2.1. Wykonawcę, 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 2015r. - Prawo
restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1508) 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 2003r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.
2344);
8.1.2.2. 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;
8.1.2.3. 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 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
8.1.2.4. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika
lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia
wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
8.1.2.5. 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 art. 24 ust. 5 pkt. 5 ustawy Pzp.;
8.1.2.6. 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;
8.1.2.7. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
8.1.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 pkt. 13-14 oraz pkt. 16-20 lub ust. 5 ustawy
Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie
stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli
wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania
się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
8.1.4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
8.1.5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
8.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp. w zakresie:
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8.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów;
Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę, że legitymuje się aktualną
licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r.
o transporcie drogowym (Dz. U. 2019 poz. 58).
8.2.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) lub dla walut obcych na kwotę
w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego
przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na dwa lub więcej zadań za spełnienie warunku jw. uznane zostanie posiadanie jednej
polisy.

8.2.3. zdolności technicznych i zawodowych:
8.2.3.1. Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich
3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał lub jest w trakcie wykonywania usług, których należyte wykonanie lub wykonywanie zostało
potwierdzone przed podmiot, na rzecz którego były wykonane lub są wykonywane, tj.: minimum 1 usługi
polegającej na przewozie osób niepełnosprawnych o wartości minimum 110 000,00 zł brutto.
Uwaga:
1. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na dwa lub więcej zadań za spełnienie warunku jw. uznana zostanie odpowiednio
realizacja jednego zadania jw.
2. Jeżeli zakres usługi przedstawionej w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługa została wykonana/ jest
wykonywana w sposób należyty jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie
usług podać wartość usługi odpowiadającej zakresowi przedmiotu zamówienia.

8.2.3.2. Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje środkami
transportu przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, spełniającymi wymogi bezpieczeństwa i
kodeksu drogowego, ogrzewanymi i klimatyzowanymi, wyposażonymi co najmniej w:
dotyczy Zadania A
- w windę do podnoszenia elektrycznych wózków inwalidzkich,
- atestowany mechanizm mocowania wózków inwalidzkich,
- atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażera na elektrycznym wózku inwalidzkim,
- atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów,
- minimum 11 miejsc siedzących dla uczniów i podopiecznych oraz minimum 1 miejsce dla ucznia na
elektrycznym wózku inwalidzkim,
- minimum 1 miejsce dla opiekuna,
- aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NW;
dotyczy Zadanie B
- windę lub najazdy przeznaczone dla wózków inwalidzkich,
- atestowany mechanizm mocowania wózków inwalidzkich,
- atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażera na wózku inwalidzkim,
- atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów,
- minimum 11 miejsc siedzących dla uczniów i podopiecznych oraz minimum 2 miejsca dla uczniów na wózkach
inwalidzkich,
- minimum 1 miejsce dla opiekuna,
- aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NW;
dotyczy Zadania F
- windę lub najazdy przeznaczone dla wózków inwalidzkich,
- atestowany mechanizm mocowania wózków inwalidzkich,
- atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów na wózkach inwalidzkich,
- atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów,
- minimum 14 miejsc siedzących dla uczniów i podopiecznych oraz minimum 1 miejsce dla ucznia na wózku
inwalidzkim,
- minimum 1 miejsce dla opiekuna,
- aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NW;
dotyczy Zadania G
- windę lub najazdy przeznaczone dla wózków inwalidzkich,
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- atestowany mechanizm mocowania wózków inwalidzkich,
- atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów na wózkach inwalidzkich,
- atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów,
- minimum 12 miejsc siedzących dla uczniów i podopiecznych oraz minimum 1 miejsce dla ucznia na wózku
inwalidzkim,
- minimum 1 miejsce dla opiekuna,
- aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NW;
dotyczy Zadania H
- atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów,
- minimum 12 miejsc siedzących dla uczniów i podopiecznych,
- minimum 1 miejsce dla opiekuna,
- aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NW;
dotyczy Zadania L
- windę lub najazdy przeznaczone dla wózków inwalidzkich,
- atestowany mechanizm mocowania wózków inwalidzkich,
- atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów na wózkach inwalidzkich,
- atestowane pasy bezpieczeństwa dla uczniów i podopiecznych,
- minimum 13 miejsc siedzących dla uczniów i podopiecznych oraz minimum 1 miejsce dla ucznia na wózku
inwalidzkim,
- minimum 1 miejsce dla opiekuna,
- aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NW;
dotyczy Zadania Ł
- windę lub najazdy przeznaczone dla wózków inwalidzkich,
- atestowany mechanizm mocowania wózków inwalidzkich,
- atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów na wózkach inwalidzkich,
- atestowane pasy bezpieczeństwa dla uczniów i podopiecznych,
- minimum 12 miejsc siedzących dla uczniów i podopiecznych oraz minimum 2 miejsca dla uczniów na wózkach
inwalidzkich,
- minimum 1 miejsce dla opiekuna,
- aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NW.
8.2.3.3. Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę, że skieruje do jego
wykonania osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje:
a. minimum jedną osobę na każde zadanie spełniającą wymagania określone w art. 39a ustawy o transporcie
drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2019, poz. 58);
b. minimum jedną osobę na każde zadanie do sprawowania opieki nad uczniami, która spełnia wymienione
niżej warunki:
 odbyła przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (obligatoryjnie),
 posiada przygotowanie do wykonywania podstawowych czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych wobec
dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo,
 posiada przygotowanie pedagogiczne, medyczne lub inne w obszarze opiekuńczym.
8.2.4 . Potencjał innego podmiotu
8.2.4.1. Zgodnie z art. 22a ustawy Pzp Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, może, w stosownych 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 uzna warunek „stosownej sytuacji” za spełniony wyłącznie w przypadku gdy:
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 zamówienia.
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 pkt. ustawy Pzp.
c. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
d. Ze zobowiązań lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi
bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
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- zakres udostępnionych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę podczas wykonywania zamówienia,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
- informacją, że podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.
8.2.4.2. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
8.2.4.3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym
mowa w pkt. 8.2.2 i 8.2.3 SIWZ nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego:

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 8.2.2 i 8.2.3
SIWZ.
9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych od Wykonawców w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia
9.1. W celu wstępnego potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia przez
Wykonawcę:
9.1.1. oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 1 do SIWZ;
9.2. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda złożenia przez
Wykonawcę:
9.2.1. oświadczenia składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. dotyczącego
przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 2 do SIWZ;
9.2.2 w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o otwarciu ofert (art.
86 ust. 5 ustawy Pzp) oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp - Załącznik nr 3 do SIWZ.
Wraz z oświadczeniem, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Oświadczenie (Załącznik nr 3 do SIWZ) powinno zostać złożone przez Wykonawcę w formie pisemnej. Należy je
dostarczyć do siedziby Zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej, ul. Swobodna 59, 41-303 Dąbrowa Górnicza, Pawilon 2, pok. 1.20 (Sekretariat).
Oświadczenie należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem, kopercie (paczce). Kopertę
(paczkę) należy opisać następująco:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Swobodna 59
41-303 Dąbrowa Górnicza

Nazwa i adres Wykonawcy

„Dowóz niepełnosprawnych uczniów i podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej w roku szkolnym 2019/2020 z rejonu gminy Dąbrowa Górnicza do placówki i odwóz po
zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu (dot. Zadanie A, B, F, G, H, L, Ł).
- Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.

Uwaga:
Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019r., poz. 369 t.j.):
1. grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub
pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;
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2.

3.

przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo
przedsiębiorców (Dz.U. z 2018r. poz. 646 z późn. zm.), a także:
a. osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są
działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców,
b. osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach
wykonywania takiego zawodu,
c.
osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt. 4 , nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie
prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo
przedsiębiorców, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,
d. związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt. 2, z wyłączeniem przepisów dotyczących koncentracji;
przejęcie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę
uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają
wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w
szczególności:
a. dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym
zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy
zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
b.
uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
c.
członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy
(przedsiębiorcy zależnego),
d. dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym
zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,
e. prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
f.
umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez
takiego przedsiębiorcę;

9.3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, którego oferta
została oceniona najwyżej, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający wezwie do złożenia
w terminie 5 dni następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:
9.3.1. licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r.
o transporcie drogowym (Dz. U. 2019 poz. 58) – kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność
z oryginałem;
9.3.2. aktualnej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w obszarze prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: 200 000,00 zł – kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność
z oryginałem;
9.3.3. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – Załącznik nr 4 do SIWZ;
9.3.4. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami i załączonymi
kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem dowodów rejestracyjnych pojazdów przeznaczonych do
wykonania usługi - Załącznik nr 5 do SIWZ;
9.3.5. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 6 do SIWZ.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona
najwyżej, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 5 dni
następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:
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9.3.6. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
9.3.7. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie lub odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;
9.3.8. zaświadczenia właściwej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 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.
9.4. Do oferty należy złożyć:
9.4.1. formularz ofertowy – Załącznik nr 7 do SIWZ;
9.4.2. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub inny stosowny dokument – jeżeli zostało
ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w
formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (dotyczy również spółki cywilnej);
pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
9.4.3. zobowiązania innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22a
ustawy Pzp., do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z treści
których musi wynikać w szczególności:
a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których
wskazane zdolności dotyczą.
9.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (dot. Zadanie A, B, F, G, H, L, Ł).
9.5.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunki udziału
w postępowaniu określone w pkt. 8.2.2 i 8.2.3 SIWZ oraz złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające
spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9.1.1. SIWZ, tj.:
a. każdy z Wykonawców składa odrębnie dokumenty wymienione w pkt. 9.2.1.- 9.2.2. oraz 9.3.6. - 9.3.8.SIWZ,
b. w celu wykazania, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu w pkt. 9.3.1. – 9.3.5. SIWZ,
c. Wykonawcy składają łącznie dokumenty wymienione w pkt. 9.4.1. – 9.4.3 SIWZ,
d. Wykonawcy składają odrębnie dokumenty wymienione w pkt. 9.1.1.SIWZ.
9.5.2. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo
reprezentowania ich w postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9.5.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
9.5.4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie
wybrana, Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
Uwaga:
1.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu,
o którym mowa w pkt. 9.3.6. SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument
ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
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2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.
Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dn. 27 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o dzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016r., poz.
1126 z późn. zm.) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale.
Dokumenty, o których mowa w ww. rozporządzeniu inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w
rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu,
a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego
wątpliwości, zamawiający wzywa do ich 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.
Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich
złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy
lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i poz. 1579).

10. Wymagania dotyczące wadium (dot. Zadanie A, B, F, G, H, L, Ł).
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.
11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dot. Zadanie A, B, F, G, H, L, Ł).
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12. Opis sposobu przygotowania oferty (dot. Zadanie A, B, F, G, H, L, Ł).
12.1. Zasady ogólne
12.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każde z zadań częściowych.
12.1.2. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
12.1.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem
treści art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
12.2. Forma oferty (dot. Zadanie A, B, F, G, H, L, Ł).
12.2.1. Oferta musi być sporządzona:
- w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski),
- w 1 egzemplarzu,
- w formacie nie większym niż A4; arkusze o większych formatach należy złożyć – do formatu A4.
12.2.2.Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
12.2.3. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane.
12.2.4. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie
treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane
przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
12.3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być
one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. W przypadku, gdy informacje zawarte
w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
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konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom
postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018r. poz.419)”
i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte.
Uwaga:
Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2018r. poz.419): „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”.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp: „Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert (…) zastrzegł, że nie mogą
być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4”.

13. Wyjaśnienia i zmiany w treści SIWZ (dot. Zadanie A, B, F, G, H, L, Ł).
Wyjaśnienia treści SIWZ, a także ewentualna jej modyfikacja dokonywane będą na zasadach określonych
w art. 38 ustawy Pzp.
14. Zebranie Wykonawców (dot. Zadania A do M) (dot. Zadanie A, B, F, G, H, L, Ł).
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści
niniejszej SIWZ.
15. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami (dot. Zadanie A, B, F, G, H, L, Ł).
15.1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach
merytorycznych przetargu jest : Joanna Struzik, referent.
15. 2. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami został określony w pkt. 25 SIWZ.
16. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty (dot. Zadanie A, B, F, G, H, L, Ł).
16.1. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, ul. Swobodna 59, Pawilon 2, pok. 1.20
w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

27.06.2019.

do godz.

8.00

16.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem, kopercie (paczce).
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Swobodna 59
41-303 Dąbrowa Górnicza

Nazwa i adres Wykonawcy

OFERTA W POSTĘPOWANIU NA ZADANIE:
Dowóz niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
w roku szkolnym 2019/2020 z rejonu gminy Dąbrowa Górnicza do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz
zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Zadanie A: przewóz 12 uczniów niepełnosprawnych w tym 1 uczeń na elektrycznym wózku inwalidzkim na trasie z
dzielnic Kuźniczka Nowa – Błędów do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie
przewozu.
Zadanie B: przewóz 13 uczniów niepełnosprawnych w tym 2 uczniów na wózkach inwalidzkich na trasie z dzielnicy
Tucznawa do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Zadanie F: przewóz 15 uczniów niepełnosprawnych w tym 1 uczeń na wózku inwalidzkim na trasie z dzielnicy Mydlice do
placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Zadanie G: przewóz 13 uczniów niepełnosprawnych w tym 1 uczeń na wózku inwalidzkim na trasie z dzielnicy Podlesie
do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Zadanie H: przewóz 12 uczniów niepełnosprawnych na trasie z dzielnicy Marianki do placówki i odwóz po zakończonych
zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Zadanie L: przewóz 14 uczniów niepełnosprawnych w tym 1 uczeń na wózku inwalidzkim z dzielnicy Centrum do
placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Zadanie Ł: przewóz 14 uczniów niepełnosprawnych w tym 2 uczniów na wózkach inwalidzkich z dzielnicy Mydlice do
placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
* niepotrzebne skreślić

- Nie otwierać przed dniem: 27.06.2019r.. godz. 8.30
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17. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty (dot. Zadanie A, B, F, G, H, L, Ł).
17.1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej
oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.
17.2. Zmiana złożonej oferty
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących
przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć
dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku “ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej “ZMIANY” należy dodatkowo
opatrzyć napisem “ZMIANA NR…”
17.3. Wycofanie złożonej oferty
Wycofanie złożonej ofer
ty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez
umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy
dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.
18. Miejsce i termin otwarcia ofert (dot. Zadanie A, B, F, G, H, L, Ł).
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej, ul. Swobodna 59, Pawilon 2, pok. 1.18.

w dniu

27.06.2019r.

o godz.

8.30

19. Tryb otwarcia ofert (dot. Zadanie A, B, F, G, H, L, Ł).
19.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
19.2. Podczas sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy
„WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.
19.3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek)
zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian,
zmiany zostaną dołączone do oferty.
19.4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
- stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę,
- nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
- informacje dotyczące ceny, roku produkcji busa.
19.5. Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.
20. Zwrot ofert złożonych po terminie składania ofert (dot. Zadanie A, B, F, G, H, L, Ł).
Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
21 Termin związania ofertą (dot. Zadanie A, B, F, G, H, L, Ł).
21.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni tj.
do dnia

26.07.2019r.

21.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
21.3. Przedłużenie okresu związania ofertą następuje na zasadach określonych w art. 85 ust.2-3 ustawy Pzp.
22. Opis sposobu obliczenia ceny oraz waluta oferty i rozliczeń (dot. Zadanie A, B, F, G, H, L, Ł).
22.1. Przez cenę oferty Zamawiający rozumie ceny brutto za jeden kilometr usługi..
22.2. Ceny brutto zawarte w ofercie należy podać w złotych polskich z uwzględnieniem podatku VAT
z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego do dwóch miejsc po przecinku.
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22.3. Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna cena.
22.4. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
22.5. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania
prawidłowej wyceny zamówienia, ponieważ wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym
skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych, objętych przedmiotem zamówienia.
22.6. Koszt kilometrów dojazdowych należy uwzględnić w cenie oferty. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów
kilometrów dojazdowych.
22.7. Zamówienie będzie realizowane do maksymalnej wartości nominalnej brutto ustalonej w umowie
stanowiącej załącznik nr 8A, 8B, 8F, 8G, 8H, 8L, 8Ł.
23. Kryteria oceny ofert (dot. Zadanie A, B, F, G, H, L, Ł).
23.1. Złożone oferty zostaną ocenione zgodnie z następującymi kryteriami:

l.p.

Znaczenie procentowe
kryterium

Kryterium

Maksymalna ilość punktów,
jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

Cena (C)

60 %

60 punktów

2.

Rok produkcji busa (RPB)

40 %

40 punktów

23.2. Sposób punktacji w ramach poszczególnych kryteriów:
23.2.1. W ramach kryterium cena: oferta o najniższej cenie otrzyma największą ilość punktów.
Pozostałe oferty otrzymają zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) =

C min
Ci

• 60 pkt,

gdzie:

Pi (C)

ilość punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium “Cena”

Cmin

najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Ci

cena badanej oferty

23.2.2. W ramach kryterium rok produkcji busa ocena będzie dokonywana na podstawie zadeklarowanej
w formularzu ofertowym (Załącznik nr 7 do SIWZ) daty produkcji busa.
Opis zastosowanego kryterium:

Za rok produkcji zadeklarowany bus otrzyma następującą ilość punktów Pi(RPB):
wyprodukowany w roku 2011: 0 pkt.
wyprodukowany w roku 2012: 5 pkt.
wyprodukowany w roku 2013: 10 pkt.
wyprodukowany w roku 2014: 15 pkt.
wyprodukowany w roku 2015: 20 pkt.
wyprodukowany w roku 2016: 25 pkt.
wyprodukowany w roku 2017: 30 pkt.
wyprodukowany w roku 2018: 35 pkt.
wyprodukowany w roku 2019: 40 pkt.
23.3. Łączna punktacja oferty (Px) za wyżej wymienione kryteria zostanie obliczona wg następującego wzoru:

Px = Pi(C) + Pi(RPB)
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23.4. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców spełniających
warunki udziału w postępowaniu i nie wykluczonych przez Zamawiającego.
23.5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wygrywa oferta, która otrzyma najwyższą liczbę
punktów. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert jednakowej ilości punktów wygrywa oferta
o najniższej cenie.
24. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
24.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli
oferty podając informacje, o których mowa w art. 92 ust.1 ustawy z zastosowaniem regulacji art. 92 ust. 2 ustawy.
24.2. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż wskazany
w art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt.1 lit. a oraz pkt. 3 lit. a ustawy Pzp.
24.3. Jeżeli wybrana została oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
24.4. Zamawiający przewiduje dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty. Zmiany mogą dotyczyć:
24.4.1. terminu wykonania zamówienia na skutek wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie
nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące
niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;
24.4.3. następujących okoliczności:
a. zmiany trasy i jej długości w sytuacji niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy spowodowanej np.
objazdami, większą ilością przystanków, zmianą miejsc zamieszkania uczniów, zmianą ilości uczniów,
b. zmiany obowiązujących przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy,
c. zmiany kluczowego personelu Wykonawcy bądź Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian
kadrowo- personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska z zastrzeżeniem
równoważności kompetencji i uprawnień,
d. zmiany samochodów na skutek zdarzeń losowych z zastrzeżeniem równoważności spełnienia warunku
określonego w SIWZ,
e. poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu zamówienia,
f. zmiany obowiązujących przepisów prawa,
g. zmiany podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych:
- w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT ceny jednostkowe brutto nie mogą być wyższe niż
zadeklarowane w ofercie przez cały okres obowiązywania umowy,
- w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT ceny jednostkowe brutto zostaną odpowiednio pomniejszone
w odniesieniu do cen zadeklarowanych w ofercie. Maksymalna nominalna wartość umowy może ulec
zmniejszeniu.
24.5. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych wyżej strony poinformują się natychmiast o ich
zaistnieniu i w dobrej wierze rozpatrzą możliwość realizacji bądź rozwiązania umowy.
24.6. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących niedotrzymaniem terminu realizacji zamówienia,
stanowiących podstawę do zmiany ustalonych terminów, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.
24.7. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół podpisany przez obie
strony. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
24.8. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Załączniku nr 8 A, 8 B, 8 F, 8 G, 8 H, 8 L,
8 Ł) do SIWZ - Projekt umowy.
25. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami (dotyczy wszystkich zadań).
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie
pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r.,poz. 1481, osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres Zamawiającego
wskazany w pkt.1 lub drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres: sosw@dabrowa-gornicza.pl
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W przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje itp. mailem lub faksem, każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
Dla dokumentów uzupełnianych na podstawie art. 26 ust. 2 i ust. 3 lub 3a oraz ust. 2f ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz oferty zastrzeżona jest forma pisemna.
26. Środki ochrony prawnej
26.1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
26.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.
26.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
26.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a. określenia warunków udziału w postępowaniu;
b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c. odrzucenia oferty odwołującego;
d. opisu przedmiotu zamówienia;.
e. wyboru najkorzystniejszej oferty.
26.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
26.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
26.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu w terminie i na zasadach określonych w art. 180 ust.
5 ustawy Pzp.
26.8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego
o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy
Pzp.
26.9.Termin do wniesienia odwołania: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp
zdanie drugie, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
26.10.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
26.11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania
wniosków.
26.12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
28. Podwykonawstwo
28.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
28.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców, na
których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
28.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
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29. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art.93 ust.4 ustawy Pzp.

*

30. Klauzula informacyjna dot. RODO
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), Zamawiający informuje, że
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej z siedzibą przy ul. Swobodnej 59, reprezentowany
przez Dyrektora – mgr Violettę Trzcinę.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Łukasz Więckowski, adres e-mail:
biuro@lumiconsulting.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej związanych
z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i wynikających z przepisów
obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2018r., poz. 1986 z późn. zm).
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 Pzp.
5. 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. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować
zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie
będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, w tym podlegają profilowaniu, stosownie do art. 22 RODO.
7. 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. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67 z dnia
2011.01.20) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku
dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w
trybie zamówień publicznych.
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.

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników.
**
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

31. Wykaz załączników do niniejszych SIWZ
Załącznikami do niniejszej SIWZ są wzory następujących dokumentów:

L.p.

Nazwa Załącznika

Oznaczenie Załącznika

1.

Załącznik nr 1 (dot. Zadanie A, B, F, G, H, L, Ł)

Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

2.

Załącznik nr 2 (dot. Zadanie A, B, F, G, H, L, Ł)

Oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
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3.

Załącznik nr 3 (dot. Zadanie A, B, F, G, H, L, Ł)

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej

4.

Załącznik nr 4 (dot. Zadanie A, B, F, G, H, L, Ł)

Wykaz wykonanych/ wykonywanych usług

5.

Załącznik nr 5

Wykaz narzędzi

6.

Załącznik nr 6

Wykaz osób skierowanych do wykonania zadania

7.

Załącznik nr 7 (dot. Zadanie A, B, F, G, H, L, Ł)

Formularz ofertowy

8.

Załącznik nr 8A,8B, 8F, 8G, 8H, 8L, 8Ł

Projekt umowy wraz z załącznikiem

Dyrektor
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
mgr Violetta Trzcina
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Załącznik nr 1 do SIWZ
(uwaga: załącznik wspólny dla wszystkich zadań)
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 2004r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dowóz niepełnosprawnych uczniów
i podopiecznych
Specjalnego
Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
dla
Dzieci
i Młodzieży
Niepełnosprawnej w roku szkolnym 2019/2020 z rejonu gminy Dąbrowa Górnicza do placówki i odwóz po
zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu (Zadanie A, B, F, G, H, L, Ł)”,
prowadzonego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Dąbrowie Górniczej,
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt. 8 SIWZ

…………………………

……………………………
Podpis i pieczątka
osoby/osób
wskazanych w dokumencie upoważniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo

data

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w pkt. 8.2.2 i 8.2.3 SIWZ polegam/ nie polegam* na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
Zadanie A: w następującym zakresie (określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu):
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Zadanie B: w następującym zakresie (określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu):
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Zadanie F: w następującym zakresie (określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu):
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Zadanie G: w następującym zakresie (określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu):
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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Zadanie H: w następującym zakresie (określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu):
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Zadanie L: w następującym zakresie (określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu):
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Zadanie Ł: w następującym zakresie (określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu):
……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………

……………………………
Podpis i pieczątka
osoby/osób
wskazanych w dokumencie upoważniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo

data

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.

…………………………

……………………………
Podpis i pieczątka
osoby/osób
wskazanych w dokumencie upoważniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo

data

Uwaga: Powyższe oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – zgodnie z art. 233
§1 Kodeksu Karnego oraz pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania
zamówienia publicznego – art. 297 §1 Kodeksu Karnego.
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Załącznik nr 2 do SIWZ
(uwaga: załącznik wspólny dla wszystkich zadań)
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 2004r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dowóz niepełnosprawnych uczniów
i podopiecznych
Specjalnego
Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
dla
Dzieci
i Młodzieży
Niepełnosprawnej w roku szkolnym 2019/2020 z rejonu gminy Dąbrowa Górnicza do placówki i odwóz po
zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu (Zadanie A, B, F, G, H, L, Ł)”,
prowadzonego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Dąbrowie Górniczej,
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że podlegam/ nie podlegam* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 1222 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że podlegam/ nie podlegam* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1-2,
4-8 Pzp.

…………………………

……………………………
Podpis i pieczątka
osoby/osób
wskazanych w dokumencie upoważniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo

data

Oświadczam, że zachodzą/ nie zachodzą* w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. ………….… ustawy (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:
3.

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

.………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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zachodzą/ nie zachodzą* podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………………………

……………………………
Podpis i pieczątka
osoby/osób
wskazanych w dokumencie upoważniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo

data

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.

…………………………

……………………………
Podpis i pieczątka
osoby/osób
wskazanych w dokumencie upoważniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo

data

Uwaga: Powyższe oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – zgodnie z art.
233 §1 Kodeksu Karnego oraz pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania
zamówienia publicznego – art. 297 §1 Kodeksu Karnego.

*- niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 do SIWZ
(uwaga: załącznik wspólny dla wszystkich zadań)
Wykonawca:

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

reprezentowany przez:

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

Oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2019r., poz. 369 t.j.)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dowóz
niepełnosprawnych uczniów i podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej w roku szkolnym 2019/2020 z rejonu gminy Dąbrowa Górnicza do placówki
i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu (Zadanie A, B, F, G, H,
L, Ł)”, prowadzonego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Dąbrowie Górniczej, *
1. składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019r., poz. 369):
Lp.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

1.
2.

…………………………

……………………………
Podpis i pieczątka osoby/osób
wskazanych w dokumencie upoważniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo

data

2.

informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.

…………………………

……………………………
Podpis i pieczątka osoby/osób
wskazanych w dokumencie upoważniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo

data

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.

…………………………

……………………………
Podpis i pieczątka osoby/osób
wskazanych w dokumencie upoważniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo

data

* - niepotrzebne skreślić, wypełnić tylko pkt. 1 lub 2
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Załącznik nr 4 do SIWZ
(uwaga: załącznik wspólny dla wszystkich zadań)
Wykonawca:

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

reprezentowany przez:

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

Zadanie pn.:
Dowóz niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w roku szkolnym
2019/2020 z rejonu gminy Dąbrowa Górnicza do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Zadanie A: przewóz 12 uczniów niepełnosprawnych w tym 1 uczeń na elektrycznym wózku inwalidzkim na trasie z dzielnic Kuźniczka Nowa
– Błędów do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Zadanie B: przewóz 13 uczniów niepełnosprawnych w tym 2 uczniów na wózkach inwalidzkich na trasie z dzielnicy Tucznawa do placówki i
odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Zadanie F: przewóz 15 uczniów niepełnosprawnych w tym 1 uczeń na wózku inwalidzkim na trasie z dzielnicy Mydlice do placówki i odwóz
po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Zadanie G: przewóz 13 uczniów niepełnosprawnych w tym 1 uczeń na wózku inwalidzkim na trasie z dzielnicy Podlesie do placówki i odwóz
po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Zadanie H: przewóz 12 uczniów niepełnosprawnych na trasie z dzielnicy Marianki do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz
zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Zadanie L: przewóz 14 uczniów niepełnosprawnych w tym 1 uczeń na wózku inwalidzkim z dzielnicy Centrum do placówki i odwóz po
zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Zadanie Ł: przewóz 14 uczniów niepełnosprawnych w tym 2 uczniów na wózkach inwalidzkich z dzielnicy Mydlice do placówki i odwóz po
zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
*Niepotrzebne skreślić

WYKAZ WYKONANYCH/ WYKONYWANYCH USŁUG
Lp.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Nazwa i adres podmiotu,

Daty wykonania lub
wykonywania usługi
(rozpoczęcie –zakończenie)

na rzecz którego usługa

Wartość usługi

była/jest wykonana

brutto

1.

W załączeniu przedstawiam dowody potwierdzające należyte wykonanie lub wykonywanie ww. usług.

…………………………

……………………………
Podpis i pieczątka
osoby/osób
wskazanych w dokumencie upoważniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo

data

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.

…………………………

……………………………
Podpis i pieczątka
osoby/osób
wskazanych w dokumencie upoważniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo

data
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Uwagi:
1. Jeżeli zakres usług przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługi zostały lub są wykonywane
należycie jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie usług podać wartość usług
odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia.
2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5, § 7 ww.
Rozporządzenia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia
okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o
ile są one aktualne.
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Załącznik nr 5 do SIWZ

………………
WPISAĆ NAZWĘ CZĘŚCI ZADANIA,
KTOREJ ZAŁĄCZNIK DOTYCZY

Wykonawca:

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

reprezentowany przez:

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

Zadanie pn.:
Dowóz niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w roku szkolnym
2019/2020 z rejonu gminy Dąbrowa Górnicza do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Zadanie A: przewóz 12 uczniów niepełnosprawnych w tym 1 uczeń na elektrycznym wózku inwalidzkim na trasie z dzielnic Kuźniczka Nowa
– Błędów do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Zadanie B: przewóz 13 uczniów niepełnosprawnych w tym 2 uczniów na wózkach inwalidzkich na trasie z dzielnicy Tucznawa do placówki i
odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Zadanie F: przewóz 15 uczniów niepełnosprawnych w tym 1 uczeń na wózku inwalidzkim na trasie z dzielnicy Mydlice do placówki i odwóz
po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Zadanie G: przewóz 13 uczniów niepełnosprawnych w tym 1 uczeń na wózku inwalidzkim na trasie z dzielnicy Podlesie do placówki i odwóz
po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Zadanie H: przewóz 12 uczniów niepełnosprawnych na trasie z dzielnicy Marianki do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz
zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Zadanie L: przewóz 14 uczniów niepełnosprawnych w tym 1 uczeń na wózku inwalidzkim z dzielnicy Centrum do placówki i odwóz po
zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Zadanie Ł: przewóz 14 uczniów niepełnosprawnych w tym 2 uczniów na wózkach inwalidzkich z dzielnicy Mydlice do placówki i odwóz po
zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
*Niepotrzebne skreślić
.

WYKAZ NARZĘDZI**
Nazwa środka transportu (marka)

Podstawa dysponowania danym
środkiem transportu*

Rok produkcji

Nazwa środka transportu (marka)

Podstawa dysponowania danym
środkiem transportu*

Rok produkcji

Nazwa środka transportu (marka)

Podstawa dysponowania danym
środkiem transportu*

Rok produkcji

Pojazd do realizacji
Zadania A
Pojazd zastępczy

Pojazd do realizacji
Zadania B
Pojazd zastępczy

Pojazd do realizacji
Zadania F
Pojazd zastępczy
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Nazwa środka transportu (marka)

Podstawa dysponowania danym
środkiem transportu*

Rok produkcji

Nazwa środka transportu (marka)

Podstawa dysponowania danym
środkiem transportu*

Rok produkcji

Nazwa środka transportu (marka)

Podstawa dysponowania danym
środkiem transportu*

Rok produkcji

Nazwa środka transportu (marka)

Podstawa dysponowania danym
środkiem transportu*

Rok produkcji

Pojazd do realizacji
Zadania G
Pojazd zastępczy

Pojazd do realizacji
Zadania H
Pojazd zastępczy

Pojazd do realizacji
Zadania L
Pojazd zastępczy

Pojazd do realizacji
Zadania Ł
Pojazd zastępczy

**wypełnić w odniesieniu do zadań, na które Wykonawca składa ofertę

Oświadczam, że wykaz zawiera pojazdy zgodnie z wymaganiami pkt. 8.2.3.2. SIWZ

…………………………

……………………………
Podpis i pieczątka
osoby/osób
wskazanych w dokumencie upoważniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo

data

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.

…………………………

……………………………
Podpis i pieczątka
osoby/osób
wskazanych w dokumencie upoważniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo

data
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Załącznik nr 6 do SIWZ

………………
WPISAĆ NAZWĘ CZĘŚCI ZADANIA,
KTOREJ ZAŁĄCZNIK DOTYCZY

Wykonawca:

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

reprezentowany przez:

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

Zadanie pn.:
Dowóz niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w roku szkolnym
2019/2020 z rejonu gminy Dąbrowa Górnicza do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Zadanie A: przewóz 12 uczniów niepełnosprawnych w tym 1 uczeń na elektrycznym wózku inwalidzkim na trasie z dzielnic Kuźniczka Nowa
– Błędów do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Zadanie B: przewóz 13 uczniów niepełnosprawnych w tym 2 uczniów na wózkach inwalidzkich na trasie z dzielnicy Tucznawa do placówki i
odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Zadanie F: przewóz 15 uczniów niepełnosprawnych w tym 1 uczeń na wózku inwalidzkim na trasie z dzielnicy Mydlice do placówki i odwóz
po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Zadanie G: przewóz 13 uczniów niepełnosprawnych w tym 1 uczeń na wózku inwalidzkim na trasie z dzielnicy Podlesie do placówki i odwóz
po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Zadanie H: przewóz 12 uczniów niepełnosprawnych na trasie z dzielnicy Marianki do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz
zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Zadanie L: przewóz 14 uczniów niepełnosprawnych w tym 1 uczeń na wózku inwalidzkim z dzielnicy Centrum do placówki i odwóz po
zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Zadanie Ł: przewóz 14 uczniów niepełnosprawnych w tym 2 uczniów na wózkach inwalidzkich z dzielnicy Mydlice do placówki i odwóz po
zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
.
*Niepotrzebne skreślić

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO WYKONANIA ZADANIA
Zadanie A:
l.p.

Imię i nazwisko

Informacja o podstawie

Kwalifikacje zawodowe

Wykonawcy do dysponowania

(posiadane uprawnienia)

Zakres wykonywanych czynności
(funkcja w realizacji zamówienia)

osobą1

Jednocześnie oświadczam(my), że osoby wymienione w wykazie posiadają wymagane uprawnienia określone
w pkt. 8.2.3.3. SIWZ.

Zadanie B:
l.p.

Imię i nazwisko

Informacja o podstawie

Kwalifikacje zawodowe (posiadane

Wykonawcy do dysponowania

uprawnienia)

Zakres wykonywanych czynności
(funkcja w realizacji zamówienia)

osobą

Jednocześnie oświadczam(my), że osoby wymienione w wykazie posiadają wymagane uprawnienia określone
w pkt. 8.2.3.3. SIWZ.

1

np. umowa o pracę, umowa zlecenie, zobowiązanie innego przedmiotu itp.
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Zadanie F:
Imię i nazwisko

l.p.

Informacja o podstawie

Kwalifikacje zawodowe (posiadane

Wykonawcy do dysponowania

uprawnienia)

Zakres wykonywanych czynności
(funkcja w realizacji zamówienia)

osobą

Jednocześnie oświadczam(my), że osoby wymienione w wykazie posiadają wymagane uprawnienia określone
w pkt. 8.2.3.3. SIWZ.

Zadanie G:
Imię i nazwisko

l.p.

Informacja o podstawie

Kwalifikacje zawodowe (posiadane

Wykonawcy do dysponowania

uprawnienia)

Zakres wykonywanych czynności
(funkcja w realizacji zamówienia)

osobą

Jednocześnie oświadczam(my), że osoby wymienione w wykazie posiadają wymagane uprawnienia określone
w pkt. 8.2.3.3. SIWZ.

Zadanie H:
Imię i nazwisko

l.p.

Informacja o podstawie

Kwalifikacje zawodowe (posiadane

Wykonawcy do dysponowania

uprawnienia)

Zakres wykonywanych czynności
(funkcja w realizacji zamówienia)

osobą

Jednocześnie oświadczam(my), że osoby wymienione w wykazie posiadają wymagane uprawnienia określone
w pkt. 8.2.3.3. SIWZ.

Zadanie L:
Imię i nazwisko

l.p.

Informacja o podstawie

Kwalifikacje zawodowe (posiadane

Wykonawcy do dysponowania

uprawnienia)

Zakres wykonywanych czynności
(funkcja w realizacji zamówienia)

osobą

Jednocześnie oświadczam(my), że osoby wymienione w wykazie posiadają wymagane uprawnienia określone
w pkt. 8.2.3.3. SIWZ.

Zadanie Ł:
Imię i nazwisko

l.p.

Informacja o podstawie

Kwalifikacje zawodowe (posiadane

Wykonawcy do dysponowania

uprawnienia)

Zakres wykonywanych czynności
(funkcja w realizacji zamówienia)

osobą

Jednocześnie oświadczam(my), że osoby wymienione w wykazie posiadają wymagane uprawnienia określone
w pkt. 8.2.3.3. SIWZ.

…………………………

……………………………
Podpis i pieczątka
osoby/osób
wskazanych w dokumencie upoważniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo

data
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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.

…………………………

……………………………
Podpis i pieczątka
osoby/osób
wskazanych w dokumencie upoważniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo

data
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Załącznik nr 7 do SIWZ – Formularz ofertowy
(uwaga: załącznik wspólny dla wszystkich zadań)
Wykonawca:

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

reprezentowany przez:

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

Zadanie pn.:
Dowóz niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w roku szkolnym
2019/2020 z rejonu gminy Dąbrowa Górnicza do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Zadanie A: przewóz 12 uczniów niepełnosprawnych w tym 1 uczeń na elektrycznym wózku inwalidzkim na trasie z dzielnic Kuźniczka Nowa
– Błędów do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Zadanie B: przewóz 13 uczniów niepełnosprawnych w tym 2 uczniów na wózkach inwalidzkich na trasie z dzielnicy Tucznawa do placówki i
odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Zadanie F: przewóz 15 uczniów niepełnosprawnych w tym 1 uczeń na wózku inwalidzkim na trasie z dzielnicy Mydlice do placówki i odwóz
po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Zadanie G: przewóz 13 uczniów niepełnosprawnych w tym 1 uczeń na wózku inwalidzkim na trasie z dzielnicy Podlesie do placówki i odwóz
po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Zadanie H: przewóz 12 uczniów niepełnosprawnych na trasie z dzielnicy Marianki do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz
zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Zadanie L: przewóz 14 uczniów niepełnosprawnych w tym 1 uczeń na wózku inwalidzkim z dzielnicy Centrum do placówki i odwóz po
zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Zadanie Ł: przewóz 14 uczniów niepełnosprawnych w tym 2 uczniów na wózkach inwalidzkich z dzielnicy Mydlice do placówki i odwóz po
zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
.
*Niepotrzebne skreślić

Niniejszym składam/-y ofertę na przedmiotowe zadanie i oświadczam/-y, że:
Zapoznałem/-liśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i zawartymi w niej wymaganiami oraz
warunkami zawarcia umowy, które przyjmuję/-emy bez zastrzeżeń.
1. Deklaruję/-emy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wraz z zapewnieniem
opiekuna, za ostatecznym wynagrodzeniem za jeden kilometr usługi obejmujący trasę określoną
w załączniku do umowy nr 8 A do 8 M stanowiącej załącznik do SIWZ, w wysokości:
Zadanie A *
netto: ……………………………………………………………………zł,
słownie: …………………………………………………………………
plus …………… % podatku VAT, w kwocie: ………………………zł,
brutto:.……………………………………………………………………zł,
słownie: ……………………………………………
i(-lub) Zadanie B *
netto: ……………………………………………………………………zł,
słownie: …………………………………………………………………
plus …………… % podatku VAT, w kwocie: ………………………zł,
brutto:.……………………………………………………………………zł,
słownie: ……………………………………………
i(-lub) Zadanie F*
netto: ……………………………………………………………………zł,
słownie: …………………………………………………………………
plus …………… % podatku VAT, w kwocie: ………………………zł,
brutto:.……………………………………………………………………zł,
słownie: ……………………………………………
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i(-lub) Zadanie G*
netto: ……………………………………………………………………zł,
słownie: …………………………………………………………………
plus …………… % podatku VAT, w kwocie: ………………………zł,
brutto:.……………………………………………………………………zł,
słownie: ……………………………………………
i(-lub) Zadanie H*
netto: ……………………………………………………………………zł,
słownie: …………………………………………………………………
plus …………… % podatku VAT, w kwocie: ………………………zł,
brutto:.……………………………………………………………………zł,
słownie: ……………………………………………
i(-lub) Zadanie L*
netto: ……………………………………………………………………zł,
słownie: …………………………………………………………………
plus …………… % podatku VAT, w kwocie: ………………………zł,
brutto:.……………………………………………………………………zł,
słownie: ……………………………………………
i(-lub) Zadanie Ł*
netto: ……………………………………………………………………zł,
słownie: …………………………………………………………………
plus …………… % podatku VAT, w kwocie: ………………………zł,
brutto:.……………………………………………………………………zł,
słownie: ……………………………………………

* wypełnić w odniesieniu do zadań, na które Wykonawca składa ofertę
2.1. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów kilometrów dojazdowych. Koszt kilometrów dojazdowych należy
uwzględnić w cenie oferty.
3. Gwarantuję niezmienność ceny ofertowej z zastrzeżeniem zmian podatku VAT, o których mowa w pkt.
24.5.2. SIWZ.
4. Zobowiązuję się do odbioru niepełnosprawnych uczniów i podopiecznych z wyznaczonych przystanków
określonych w załącznikach do umów nr 8/A, 8/B, 8/F, 8/G, 8/H/, 8/L, 8/Ł stanowiących załączniki do SIWZ,
dowozu ich do Ośrodka oraz odwozu do wyznaczonych miejsc zgodnie z harmonogramem przewozu.
5. W przypadku awarii pojazdu zobowiązuję się do niezwłocznego podstawienia pojazdu zastępczego nie
później niż w ciągu 1 godziny od zaistnienia zdarzenia. Samochód zastępczy będzie pojazdem
wyprodukowanym po roku 2010, który został zadeklarowany w Wykazie narzędzi (Załącznik nr 5 do SIWZ),
spełniającym warunki określone w pkt. 3.3.8.1., 3.3.8.8 SIWZ.
6. Oświadczam, że stan techniczny pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia spełnia wymagania
techniczne, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo, higienę i wygodę przewożonych osób
niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wszystkie wymogi dostosowania pojazdów do
przewozu osób niepełnosprawnych wskazane w SIWZ.
7. Oświadczam, że każdy pojazd przeznaczony do realizacji poszczególnych zadań posiada aktualne na dzień
złożenia oferty badania techniczne oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i nieszczęśliwych
wypadków oraz że utrzymam ten stan w całym okresie realizacji zamówienia
8. Akceptuję trzydziestodniowy okres rozliczeniowy, licząc od daty dostarczenia faktur do siedziby
Zamawiającego poprzez mechanizm podzielonej płatności.
9. Uważam się związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez 30 dni licząc od upływu
terminu składania ofert.
10. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie,
jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
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11. Zobowiązuję się do realizacje przedmiotu zamówienia m. in. następującym samochodem:

(dot. Zadania A) *
Lp.

Marka, model

Numer rejestracyjny samochodu
obsługującego trasę

Data produkcji
(wpisać rok)

Numer rejestracyjny samochodu

Data produkcji
(wpisać rok)

Numer rejestracyjny samochodu

Data produkcji
(wpisać rok)

Numer rejestracyjny samochodu

Data produkcji
(wpisać rok)

Numer rejestracyjny samochodu

Data produkcji
(wpisać rok)

Numer rejestracyjny samochodu

Data produkcji
(wpisać rok)

Numer rejestracyjny samochodu

Data produkcji
(wpisać rok)

1.

(dot. Zadania B) *
Lp.

Marka, model

1.

(dot. Zadania F) *
Lp.

Marka, model

1.

(dot. Zadania G) *
Lp.

Marka, model

1.

(dot. Zadania H) *
Lp.

Marka, model

1.

(dot. Zadania L) *
Lp.

Marka, model

1.

(dot. Zadania Ł) *
Lp.

Marka, model

1.

* wypełnić w odniesieniu do zadań, na jakie Wykonawca składa ofertę
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Dotyczy Zadania A *:
12.1. Oświadczam, że:

- wykonam zadanie siłami własnymi
- przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów) ** :

Zakres zlecany Podwykonawcy**

Firma Podwykonawcy

12.2. W przypadku, gdy Podwykonawca jest jednocześnie podmiotem, na zasobach którego polega Wykonawca
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp:
Zakres zlecany Podwykonawcy

Nazwa i adres Podwykonawcy

Dotyczy Zadania B*:
12.1. Oświadczam, że:

- wykonam zadanie siłami własnymi
- przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów) **:

Zakres zlecany Podwykonawcy**

Firma Podwykonawcy

12.2. W przypadku, gdy Podwykonawca jest jednocześnie podmiotem, na zasobach którego polega Wykonawca
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp:
Zakres zlecany Podwykonawcy

Nazwa i adres Podwykonawcy

Dotyczy Zadania F*:
12.1. Oświadczam, że:

- wykonam zadanie siłami własnymi
- przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów) **:

Zakres zlecany Podwykonawcy**

Firma Podwykonawcy

12.2. W przypadku, gdy Podwykonawca jest jednocześnie podmiotem, na zasobach którego polega Wykonawca
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.:
Zakres zlecany Podwykonawcy

Nazwa i adres Podwykonawcy

Dotyczy Zadania G*:
12.1. Oświadczam, że:

- wykonam zadanie siłami własnymi
- przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów) **:

Zakres zlecany Podwykonawcy**

Firma Podwykonawcy

12.2. W przypadku, gdy Podwykonawca jest jednocześnie podmiotem, na zasobach którego polega Wykonawca
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp:
Zakres zlecany Podwykonawcy

Nazwa i adres Podwykonawcy
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Dotyczy Zadania H*:
12.1. Oświadczam, że:

- wykonam zadanie siłami własnymi
- przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów) **:

Zakres zlecany Podwykonawcy**

Firma Podwykonawcy

12.2. W przypadku, gdy Podwykonawca jest jednocześnie podmiotem, na zasobach którego polega Wykonawca
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.:
Zakres zlecany Podwykonawcy

Nazwa i adres Podwykonawcy

Dotyczy Zadania L*:
12.1. Oświadczam, że:

- wykonam zadanie siłami własnymi
- przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów) **:

Zakres zlecany Podwykonawcy**

Firma Podwykonawcy

12.2. W przypadku, gdy Podwykonawca jest jednocześnie podmiotem, na zasobach którego polega Wykonawca
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp:
Zakres zlecany Podwykonawcy

Nazwa i adres Podwykonawcy

Dotyczy Zadania Ł*:
12.1. Oświadczam, że:

- wykonam zadanie siłami własnymi
- przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów) **:

Zakres zlecany Podwykonawcy**

Firma Podwykonawcy

12.2. W przypadku, gdy Podwykonawca jest jednocześnie podmiotem, na zasobach którego polega Wykonawca
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp:
Zakres zlecany Podwykonawcy

Nazwa i adres Podwykonawcy

*

wypełnić w odniesieniu do zadań, na jakie Wykonawca składa ofertę
** niepotrzebne skreślić

13. Oświadczam, że
a. przetwarzam dane osobowe zawarte w ofercie oraz wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty,
zgodnie z art. 6 i 9 RODO,
b. wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu,
c. poinformowałem osoby, których dane dotyczą o przekazaniu ich danych Zamawiającemu, o celu
przekazania oraz o innych informacjach dotyczących Zamawiającego wynikających z art.14 RODO,
d. poinformowałem wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz, że zostaną poinformowane
wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych protokół wraz z załącznikami jest jawny oraz, iż
załącznikiem do protokołu są m.in. oferty iinne dokumenty i informacje składane przez wykonawców.
e. spełniam wymagania określone w art. 28, 29, 30, 32, 33 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, w szczególności:
zapewniam, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przekazanych
danych osobowych,
zapewniam, że dostęp do powierzonych danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione, którym
wykonawca polecił przetwarzanie danych osobowych,
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f.

zapewniam, że dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są powierzone dane, mają jedynie osoby
do tego upoważnione oraz, że dostęp do tych pomieszczeń jest nadzorowany,
zapewniam, że systemy, aplikacje i sprzęt informatyczny wykorzystywany do przetwarzania powierzonych
danych są zabezpieczone przed nieautoryzowanym ujawnieniem lub utratą powierzonych danych,
zapewniam , że połączenie zdalnego dostępu do systemu informatycznego zabezpieczone jest
szyfrowanym kanałem,
zapewniam, że będzie współpracować z administratorem w celu realizacji praw osób, których
dotyczą powierzone dane osobowe, wskazanych w Rozdziale III przytoczonego Rozporządzenia,
zapewniam, że będzie niezwłocznie informować administratora o naruszenia ochrony danych osobowych, a
także współpracować z administratorem w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków związanych z
naruszeniem ochrony danych osobowych ciążących na administratorze na podstawie przytoczonego
Rozporządzenia.
oświadczam, że prowadzę dokumentację potwierdzającą wykonywanie powyższych czynności oraz, że na
żądanie administratora udostępnię wskazaną dokumentację.

14. Oświadczam, że jestem/nie jestem* Wykonawcą małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy
z dn. 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018r. poz. 646).
*

…………………………

niepotrzebne skreślić

……………………………
Podpis i pieczątka
osoby/osób
wskazanych w dokumencie upoważniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo

data

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.

…………………………

……………………………
Podpis i pieczątka
osoby/osób
wskazanych w dokumencie upoważniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo

data

* Uwaga: Powyższe oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – zgodnie z art. 233 §1
Kodeksu Karnego oraz pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania zamówienia
publicznego – art. 297 §1 Kodeksu Karnego.
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ZAŁĄCZNIK NR 8 A do SIWZ
U M O W A Nr ZP…. / 2019 /A - PROJEKT
zawarta w dniu …… pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza,
NIP …… REGON ……, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza,
Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej,
ul. Swobodna 59, 41-303 Dąbrowa Górnicza
reprezentowaną przez Dyrektora - ……… - , zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………..
z siedzibą …………………………………………………………………………
NIP …… REGON ……, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1…………………………… - ………………
zwanej łącznie „Stronami” o następującej treści:
§1
Podstawa prawna
Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) na zadanie p.n. „Dowóz
niepełnosprawnych uczniów i podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej w roku szkolnym 2019/2020 z rejonu gminy Dąbrowa Górnicza do placówki i odwóz po
zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu (Zadanie A, B, F, G, H, L, Ł.).”

1.

2.

3.
4.

1.
2.

3.

4.

5.

§2
Przedmiot umowy
Przedmiot umowy stanowi usługa polegająca na dowozie niepełnosprawnych uczniów i podopiecznych
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej z rejonu gminy
Dąbrowa Górnicza w roku szkolnym 2019/2020 do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach.
Zamówienie obejmuje zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Umowa dotyczy części - Zadanie A: przewóz 12 uczniów niepełnosprawnych w tym 1 uczeń na elektrycznym
wózku inwalidzkim na trasie z dzielnic Kuźniczka Nowa – Błędów do placówki i odwóz po zakończonych
zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Trasę przewozu określa załącznik nr 8/A do niniejszej umowy.
Harmonogram przewozu (tj. czas przywozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych) uzależniony będzie od
rozkładu zajęć i zostanie uzgodniony z Dyrektorem placówki. Przywóz do Ośrodka będzie następował nie
wcześniej niż na godzinę 7.30.
§3
Sposób realizacji umowy
Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ) i złożoną przez Wykonawcę ofertą.
Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbywać się przy użyciu środków transportu spełniających
wymagania techniczne obowiązujących przepisów, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo, higienę
i wygodę przewożonych osób niepełnosprawnych (ustawa Prawo o ruchu drogowym z dn. 20.06.1997r., Dz.
U. z 2018r., poz. 1990 z późn. zm.; ustawa Prawo o transporcie drogowym z 6.09.2001r., Dz. U. z 2019, poz.
58, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów
oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2022 z późn. zm.).
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pojazdem posiadającym aktualne na dzień złożenia
oferty badania techniczne oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i nieszczęśliwych wypadków. Na
Wykonawcy ciąży obowiązek utrzymania tego stanu w całym okresie realizacji zamówienia.
Usługa objęta niniejszą umową będzie świadczona środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób
niepełnosprawnych, pojazdem ogrzewanym i klimatyzowanym, wyposażonym w:
- w windę do podnoszenia elektrycznych wózków inwalidzkich,
- atestowany mechanizm mocowania wózków inwalidzkich,
- atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażera na elektrycznym wózku inwalidzkim,
- atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów,
- minimum 11 miejsc siedzących dla uczniów i podopiecznych oraz minimum 1 miejsce dla ucznia na
elektrycznym wózku inwalidzkim,
- minimum 1 miejsce dla opiekuna,
- aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NW.
W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego podstawienia pojazdu
zastępczego, jednak nie później niż w ciągu 1 godziny od zaistnienia zdarzenia. Samochód zastępczy musi
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być pojazdem wyprodukowanym po roku 2010, który został zadeklarowany przez Wykonawcę w Wykazie
narzędzi (Załącznik nr 5 do SIWZ), spełniającym warunki określone w pkt. 3.3.8.1., 3.3.8.8 SIWZ.
6. Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego przekazywania Dyrektorowi placówki informacji o wszelkich
awariach lub spóźnieniach.
7. Zmiany pojazdów bez zgody Zamawiającego na inne niż zadeklarowane w formularzu ofertowym i przyjęte
w umowie będą traktowane jako nienależyte wykonanie umowy, które skutkuje sankcją w postaci kary
umownej.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na każde zadanie kierowcy spełniającego wymagania
określone w art. 39a ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. 2019, poz. 58).
9. Wykonawca zapewni pełnoletniego opiekuna sprawującego opiekę nad uczniami i podopiecznymi, który:
- odbył przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (obligatoryjnie),
- posiada przygotowanie do wykonywania podstawowych czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych wobec
dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo,
- posiada przygotowanie pedagogiczne, medyczne lub inne w obszarze opiekuńczym.
10. Opiekun zobowiązany jest do zapewnienia warunków bezpieczeństwa i komfortu podczas wsiadania,
wysiadania oraz przejazdu przewozem uczniów i podopiecznych, eliminowaniu niewłaściwych zachowań
podopiecznych zagrażających bezpieczeństwu jazdy, udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej
w sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu. Opiekunowie zapewniają i czuwają nad bezpieczeństwem
dowożonych uczniów i podopiecznych od chwili ich wejścia do pojazdu na wyznaczonym przystanku do
chwili przekazania pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi Zamawiającego na terenie jego placówki.
Podczas odwozu opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za uczniów i podopiecznych od chwili ich przejęcia
od wyznaczonego pracownika Zamawiającego do chwili opuszczenia pojazdu na wyznaczonym przystanku
i przekazania pod opiekę rodzicom/opiekunom.
11. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i utrzymania w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną minimum 200 000,00
zł.
§4
Termin realizacji zamówienia
Zamówienia będzie realizowane w okresie: nie wcześniej niż od 03.09.2019. do ostatniego dnia zajęć lekcyjnych
w roku szkolnym 2019/2020 i nie dłużej niż do 25.06.2020r., z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych,
rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego i innych dni wolnych od zajęć.
§5
Wynagrodzenie
1. Odpłatność za wykonanie usługi za 1 kilometr wynosi:
netto: ………………………………zł,
słownie: ……………………………
plus ……… % podatku VAT, w kwocie: …………………………………………zł,
brutto: …………………………………………………………………………………zł,
słownie: …………………………………………………………………………………
2. Wartość zamówienia stanowiąca cenę ofertową winna uwzględniać założone przez oferenta realne wskaźniki
wzrostu. Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna cena.
3. Zamówienie będzie realizowana do wysokości maksymalnej nominalnej wartości brutto umowy tj.…………....
PLN (słownie: ………………………………………………………………………………).
4. Poziom finansowania w roku 2019 ustala się do kwoty: ………………………………………..……brutto.
5. Poziom finansowania w roku 2020 zostanie wprowadzony aneksem do przedmiotowej umowy.
6. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie rozliczana w układzie jednego miesiąca na
podstawie przedłożonej faktury w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionego dokumentu na rachunek Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………
8. Powyższy rachunek jest rachunkiem Wykonawcy do prowadzonej działalności gospodarczej, do którego jest
prowadzony rachunek VAT zgodnie z art. 62a ust.1 Prawo bankowe (Dz.U. z 2017r. poz. 1876, t.j.).
9. Zapłata za usługę nastąpi poprzez mechanizm podzielonej płatności
10. Za dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych.
§6
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
a. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej nominalnej wartości
brutto umowy określonej w § 5 pkt. 3 umowy;
b. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność podnosi
Wykonawca w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej określonej w § 5 pkt. 3 umowy;
c. za każde rozpoczęte 30 minut opóźnienia w realizacji zamówienia zgodnie z harmonogramem przewozu
uzgodnionym z dyrektorem placówki, naliczane będą kary umowne w wysokości 0,1% wartości
przedstawionej faktury za dany miesiąc.
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2.
3.

1.

2.
3.

4.

1.
2.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Zamawiający może żądać od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej do
wysokości faktycznie poniesionej szkody.
Kwotę kary umownej Zamawiający potrąci z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonaną
usługę w okresie rozliczeniowym lub może dochodzić jej odrębnie.
§7
Zmiany treści umowy
Zamawiający przewiduje dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany mogą dotyczyć:
a. terminu wykonania zamówienia na skutek „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie
nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy,
a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;
b. zmiany trasy i jej długości w sytuacji niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy spowodowanej np.
objazdami, większą ilością przystanków, zmianą miejsc zamieszkania uczniów, zmianą ilości uczniów,
c. zmiany obowiązujących przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy,
d. zmiany kluczowego personelu Wykonawcy bądź Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian
kadrowo- personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska z zastrzeżeniem
równoważności kompetencji i uprawnień,
e. zmiany samochodów na skutek zdarzeń losowych z zastrzeżeniem równoważności spełnienia warunku
określonego w SIWZ,
f. poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu zamówienia,
g. zmiany obowiązujących przepisów prawa,
h. zmiany podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych:
- w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT ceny jednostkowe brutto nie mogą być wyższe niż
zadeklarowane w ofercie przez cały okres obowiązywania umowy,
- w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT ceny jednostkowe brutto zostaną odpowiednio pomniejszone
w odniesieniu do cen zadeklarowanych w ofercie. Maksymalna nominalna wartość umowy może ulec
zmniejszeniu.
W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych wyżej strony poinformują się natychmiast o ich
zaistnieniu i w dobrej wierze rozpatrzą możliwość realizacji bądź rozwiązania umowy.
W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących niedotrzymaniem terminu realizacji zamówienia,
stanowiących podstawę do zmiany ustalonych terminów, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.
Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół podpisany przez
obie strony. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony,
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
§8
Rozwiązanie umowy
Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, kończącym
się w ostatnim dniu miesiąca.
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażących
uchybień.
§9
Postanowienia końcowe
Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia deklaracji ofertowej w zakresie oświadczenia, o którym mowa
w pkt. 13 Załącznika nr 7 do SIWZ (Formularz ofertowy).
Zamawiający oświadcza, iż w przypadku powierzenia mu danych osobowych osób fizycznych przez
Wykonawcę będzie w pełnym zakresie przestrzegać przepisów 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.U.UE.L. z 2016 Nr 119
poz. 1).
Jeżeli Wykonawca realizuje więcej niż jedną część zadania Zamawiający wymaga, aby dla trasy stanowiącej
przedmiot niniejszej umowy wyznaczył on oddzielny pojazdy, tzn. jeden pojazd nie może obsługiwać więcej
niż jedną trasę.
Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia opiekuna w telefon komórkowy i podania tego numeru
Zamawiającemu.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowcy z funkcją opiekuna.
Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu wyjaśnień w zakresie objętym niniejszą
umową.
Wykonawca deklaruje realizację przedmiotu zamówienia za pomocą następującego pojazdu z zastrzeżeniem
§ 7 ust. 1e) :
Marka …………………………. Model …………………………. Nr rejestracyjny …………………………
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Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenieść jakichkolwiek praw lub obowiązków
związanych z umową na osoby trzecie.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe u osób trzecich w ramach wykonania
niniejszej umowy.
10. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla
siedziby Zamawiającego.
11. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych.
12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze
stron.
8.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik 8/A do umowy Nr ZP…. / 2019 /A
Szacunkowa długość trasy wynosi – 74 km (bez kilometrów dojazdowych).
Ustalono następujące przystanki na trasie przywozu:
1. Kuźniczka Nowa – dom
2. Okradzionów ul. Ziołowa
3. ul. Zagórze – dom
4. ul. Sztorcowa – dom
5. ul. Niegowonicka – dom
6. ul. Gołonoska – dom
7. ul. Gołonoska – dom
8. ul. Kazdębie – dom
9. Ośrodek
Ustalono następujące przystanki na trasie odwozu:
1. Ośrodek
2. ul. Kazdębie – dom
3. ul. Gołonoska – dom
4. ul. Gołonoska – dom
5. ul. Niegowonicka – dom
6. ul. Sztorcowa – dom
7. ul. Zagórze – dom
8. Okradzionów - ul. Ziołowa
9. Kuźniczka Nowa – dom
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ZAŁĄCZNIK NR 8 B do SIWZ
U M O W A Nr ZP…. / 2019 /B - PROJEKT
zawarta w dniu …… pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza,
NIP …… REGON ……, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza,
Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej,
ul. Swobodna 59, 41-303 Dąbrowa Górnicza
reprezentowaną przez Dyrektora - ……… - , zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………..
z siedzibą …………………………………………………………………………
NIP …… REGON ……, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1…………………………… - ………………
zwanej łącznie „Stronami” o następującej treści:
§1
Podstawa prawna
Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) na zadanie p.n. „Dowóz
niepełnosprawnych uczniów i podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej w roku szkolnym 2019/2020 z rejonu gminy Dąbrowa Górnicza do placówki
i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu (Zadanie A, B, F, G, H,
L, Ł.).”

1.

2.

3.
4.

1.
2.

3.

4.

5.

§2
Przedmiot umowy
Przedmiot umowy stanowi usługa polegająca na dowozie niepełnosprawnych uczniów i podopiecznych
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej z rejonu gminy
Dąbrowa Górnicza w roku szkolnym 2019/2020 do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach.
Zamówienie obejmuje zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Umowa dotyczy części - Zadanie B: przewóz 13 uczniów niepełnosprawnych w tym 2 uczniów na wózkach
inwalidzkich na trasie z dzielnicy Tucznawa do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz
zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Trasę przewozu określa załącznik nr 8/B do niniejszej umowy.
Harmonogram przewozu (tj. czas przywozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych) uzależniony będzie od
rozkładu zajęć i zostanie uzgodniony z Dyrektorem placówki. Przywóz do Ośrodka będzie następował nie
wcześniej niż na godzinę 7.30.
§3
Sposób realizacji umowy
Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ) i złożoną przez Wykonawcę ofertą.
Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbywać się przy użyciu środków transportu spełniających
wymagania techniczne obowiązujących przepisów, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo, higienę
i wygodę przewożonych osób niepełnosprawnych (ustawa Prawo o ruchu drogowym z dn. 20.06.1997r., Dz.
U. z 2018r., poz. 1990 z późn. zm.; ustawa Prawo o transporcie drogowym z 6.09.2001r., Dz. U. z 2019, poz.
58, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów
oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2022 z późn. zm.).
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pojazdem posiadającym aktualne na dzień złożenia
oferty badania techniczne oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i nieszczęśliwych wypadków. Na
Wykonawcy ciąży obowiązek utrzymania tego stanu w całym okresie realizacji zamówienia.
Usługa objęta niniejszą umową będzie świadczona środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób
niepełnosprawnych, pojazdem ogrzewanym i klimatyzowanym, wyposażonym w:
- windę lub najazdy przeznaczone dla wózków inwalidzkich,
- atestowany mechanizm mocowania wózków inwalidzkich,
- atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażera na wózku inwalidzkim,
- atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów,
- minimum 11 miejsc siedzących dla uczniów i podopiecznych oraz minimum 2 miejsca dla uczniów na
wózkach inwalidzkich,
- minimum 1 miejsce dla opiekuna,
- aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NW.
W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego podstawienia pojazdu
zastępczego, jednak nie później niż w ciągu 1 godziny od zaistnienia zdarzenia. Samochód zastępczy musi
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być pojazdem wyprodukowanym po roku 2010, który został zadeklarowany przez Wykonawcę w Wykazie
narzędzi (Załącznik nr 5 do SIWZ), spełniającym warunki określone w pkt. 3.3.8.1., 3.3.8.8 SIWZ.
6. Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego przekazywania Dyrektorowi placówki informacji o wszelkich
awariach lub spóźnieniach.
7. Zmiany pojazdów bez zgody Zamawiającego na inne niż zadeklarowane w formularzu ofertowym i przyjęte w
umowie będą traktowane jako nienależyte wykonanie umowy, które skutkuje sankcją w postaci kary
umownej.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na każde zadanie kierowcy spełniającego wymagania
określone w art. 39a ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2019, poz. 58).
9. Wykonawca zapewni pełnoletniego opiekuna sprawującego opiekę nad uczniami i podopiecznymi, który:
- odbył przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (obligatoryjnie),
- posiada przygotowanie do wykonywania podstawowych czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych wobec
dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo,
- posiada przygotowanie pedagogiczne, medyczne lub inne w obszarze opiekuńczym.
10. Opiekun zobowiązany jest do zapewnienia warunków bezpieczeństwa i komfortu podczas wsiadania,
wysiadania oraz przejazdu przewozem uczniów i podopiecznych, eliminowaniu niewłaściwych zachowań
podopiecznych zagrażających bezpieczeństwu jazdy, udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej
w sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu. Opiekunowie zapewniają i czuwają nad bezpieczeństwem
dowożonych uczniów i podopiecznych od chwili ich wejścia do pojazdu na wyznaczonym przystanku do
chwili przekazania pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi Zamawiającego na terenie jego placówki.
Podczas odwozu opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za uczniów i podopiecznych od chwili ich przejęcia
od wyznaczonego pracownika Zamawiającego do chwili opuszczenia pojazdu na wyznaczonym przystanku
i przekazania pod opiekę rodzicom/opiekunom.
11. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i utrzymania w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną minimum 200 000,00
zł.
§4
Termin realizacji zamówienia
Zamówienia będzie realizowane w okresie: nie wcześniej niż od 03.09.2019. do ostatniego dnia zajęć lekcyjnych
w roku szkolnym 2019/2020 i nie dłużej niż do 25.06.2020r., z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych,
rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego i innych dni wolnych od zajęć.
§5
Wynagrodzenie
1. Odpłatność za wykonanie usługi za 1 kilometr wynosi:
netto: ………………………………zł,
słownie: ……………………………
plus ……… % podatku VAT, w kwocie: …………………………………………zł,
brutto: …………………………………………………………………………………zł,
słownie: …………………………………………………………………………………
2. Wartość zamówienia stanowiąca cenę ofertową winna uwzględniać założone przez oferenta realne wskaźniki
wzrostu. Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna cena.
3. Zamówienie będzie realizowana do wysokości maksymalnej nominalnej wartości brutto umowy tj.…………....
PLN (słownie: ………………………………………………………………………………).
4. Poziom finansowania w roku 2019 ustala się do kwoty: ………………………………………..……brutto.
5. Poziom finansowania w roku 2020 zostanie wprowadzony aneksem do przedmiotowej umowy.
6. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie rozliczana w układzie jednego miesiąca na
podstawie przedłożonej faktury w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionego dokumentu na rachunek Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………
7. Powyższy rachunek jest rachunkiem Wykonawcy do prowadzonej działalności gospodarczej, do którego jest
prowadzony rachunek VAT zgodnie z art. 62a ust.1 Prawo bankowe (Dz.U. z 2017r. poz. 1876, t.j.).
8. Zapłata za usługę nastąpi poprzez mechanizm podzielonej płatności
9. Za dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych.
§6
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
a. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej nominalnej wartości
brutto umowy określonej w § 5 pkt. 3 umowy;
b. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność podnosi
Wykonawca w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej określonej w § 5 pkt. 3 umowy;
c. za każde rozpoczęte 30 minut opóźnienia w realizacji zamówienia zgodnie z harmonogramem przewozu
uzgodnionym z dyrektorem placówki, naliczane będą kary umowne w wysokości 0,1% wartości
przedstawionej faktury za dany miesiąc.
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7.

Zamawiający może żądać od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej do
wysokości faktycznie poniesionej szkody.
Kwotę kary umownej Zamawiający potrąci z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonaną
usługę w okresie rozliczeniowym lub może dochodzić jej odrębnie.
§7
Zmiany treści umowy
Zamawiający przewiduje dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany mogą dotyczyć:
a. terminu wykonania zamówienia na skutek „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie
nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy,
a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;
b. zmiany trasy i jej długości w sytuacji niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy spowodowanej np.
objazdami, większą ilością przystanków, zmianą miejsc zamieszkania uczniów, zmianą ilości uczniów,
c. zmiany obowiązujących przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy,
d. zmiany kluczowego personelu Wykonawcy bądź Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian
kadrowo- personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska z zastrzeżeniem
równoważności kompetencji i uprawnień,
e. zmiany samochodów na skutek zdarzeń losowych z zastrzeżeniem równoważności spełnienia warunku
określonego w SIWZ,
f. poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu zamówienia,
g. zmiany obowiązujących przepisów prawa,
h. zmiany podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych:
- w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT ceny jednostkowe brutto nie mogą być wyższe niż
zadeklarowane w ofercie przez cały okres obowiązywania umowy,
- w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT ceny jednostkowe brutto zostaną odpowiednio pomniejszone
w odniesieniu do cen zadeklarowanych w ofercie. Maksymalna nominalna wartość umowy może ulec
zmniejszeniu.
W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych wyżej strony poinformują się natychmiast o ich
zaistnieniu i w dobrej wierze rozpatrzą możliwość realizacji bądź rozwiązania umowy.
W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących niedotrzymaniem terminu realizacji zamówienia,
stanowiących podstawę do zmiany ustalonych terminów, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.
Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół podpisany przez
obie strony. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony,
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
§8
Rozwiązanie umowy
Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, kończącym
się w ostatnim dniu miesiąca.
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażących
uchybień.
§9
Postanowienia końcowe
Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia deklaracji ofertowej w zakresie oświadczenia, o którym mowa
w pkt. 13 Załącznika nr 7 do SIWZ (Formularz ofertowy).
Zamawiający oświadcza, iż w przypadku powierzenia mu danych osobowych osób fizycznych przez
Wykonawcę będzie w pełnym zakresie przestrzegać przepisów 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.U.UE.L. z 2016 Nr 119
poz. 1).
Jeżeli Wykonawca realizuje więcej niż jedną część zadania Zamawiający wymaga, aby dla trasy stanowiącej
przedmiot niniejszej umowy wyznaczył on oddzielny pojazdy, tzn. jeden pojazd nie może obsługiwać więcej
niż jedną trasę.
Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia opiekuna w telefon komórkowy i podania tego numeru
Zamawiającemu.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowcy z funkcją opiekuna.
Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu wyjaśnień w zakresie objętym niniejszą
umową.
Wykonawca deklaruje realizację przedmiotu zamówienia za pomocą następującego pojazdu z zastrzeżeniem
§ 7 ust. 1e) :
Marka …………………………. Model …………………………. Nr rejestracyjny …………………………
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Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenieść jakichkolwiek praw lub obowiązków
związanych z umową na osoby trzecie.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe u osób trzecich w ramach wykonania
niniejszej umowy.
10. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla
siedziby Zamawiającego.
11. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych.
12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze
stron.
8.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik 8/B do umowy Nr ZP…. / 2019 /B
Szacunkowa długość trasy wynosi – 46 km (bez kilometrów dojazdowych).
Ustalono następujące przystanki na trasie przywozu:
1. ul. Przymiarki – dom
2. ul. Łazowska – dom
3. ul. Szosowa – stacja paliw
4. ul. Sikorskiego – dom
5. ul. Armii Krajowej - blok
6. ul. Chemiczna – sklep Dino
7. ul. Fredry - dom
8. ul. Zacisze - dom
9. Osiedle Młodych Hutników – parking Red Market
10. Ośrodek
Ustalono następujące przystanki na trasie odwozu:
1. Ośrodek
2. Osiedle Młodych Hutników – parking Red Market
3. ul. Zacisze - dom
4. ul. Fredry - dom
5. ul. Chemiczna – sklep Dino
6. ul. Armii Krajowej - blok
7. ul. Sikorskiego - dom
8. ul. Szosowa – stacja paliw Orlen
9. ul. Łazowska – dom
10. ul. Przymiarki – dom
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ZAŁĄCZNIK NR 8 F do SIWZ
U M O W A Nr ZP…. / 2019 /F - PROJEKT
zawarta w dniu …… pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza,
NIP …… REGON ……, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza,
Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej,
ul. Swobodna 59, 41-303 Dąbrowa Górnicza
reprezentowaną przez Dyrektora - ……… - , zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………..
z siedzibą …………………………………………………………………………
NIP …… REGON ……, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1…………………………… - ………………
zwanej łącznie „Stronami” o następującej treści:
§1
Podstawa prawna
Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) na zadanie p.n. „Dowóz
niepełnosprawnych uczniów i podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej w roku szkolnym 2019/2020 z rejonu gminy Dąbrowa Górnicza do
placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu (Zadanie A,
B, F, G, H, L, Ł.).”
§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiot umowy stanowi usługa polegająca na dowozie niepełnosprawnych uczniów i podopiecznych
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej z rejonu gminy
Dąbrowa Górnicza w roku szkolnym 2019/2020 do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach.
Zamówienie obejmuje zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
2. Umowa dotyczy części - Zadanie F: przewóz 15 uczniów niepełnosprawnych w tym 1 uczeń na wózku
inwalidzkim na trasie z dzielnicy Mydlice do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie
opiekuna w czasie przewozu.
3. Trasę przewozu określa załącznik nr 8/F do niniejszej umowy.
4. Harmonogram przewozu (tj. czas przywozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych) uzależniony będzie od
rozkładu zajęć i zostanie uzgodniony z Dyrektorem placówki. Przywóz do Ośrodka będzie następował nie
wcześniej niż na godzinę 7.30.
§3
Sposób realizacji umowy
1. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ) i złożoną przez Wykonawcę ofertą.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbywać się przy użyciu środków transportu spełniających
wymagania techniczne obowiązujących przepisów, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo, higienę
i wygodę przewożonych osób niepełnosprawnych (ustawa Prawo o ruchu drogowym z dn. 20.06.1997r., Dz.
U. z 2018r., poz. 1990 z późn. zm.; ustawa Prawo o transporcie drogowym z 6.09.2001r., Dz. U. z 2019, poz.
58, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów
oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2022 z późn. zm.).
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pojazdem posiadającym aktualne na dzień złożenia
oferty badania techniczne oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i nieszczęśliwych wypadków. Na
Wykonawcy ciąży obowiązek utrzymania tego stanu w całym okresie realizacji zamówienia.
4. Usługa objęta niniejszą umową będzie świadczona środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób
niepełnosprawnych, pojazdem ogrzewanym i klimatyzowanym, wyposażonym w:
- windę lub najazdy przeznaczone dla wózków inwalidzkich,
- atestowany mechanizm mocowania wózków inwalidzkich,
- atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów na wózkach inwalidzkich,
- atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów,
- minimum 14 miejsc siedzących dla uczniów i podopiecznych oraz minimum 1 miejsce dla ucznia na wózku
inwalidzkim,
- minimum 1 miejsce dla opiekuna,
- aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NW.
5. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego podstawienia pojazdu
zastępczego, jednak nie później niż w ciągu 1 godziny od zaistnienia zdarzenia. Samochód zastępczy musi
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być pojazdem wyprodukowanym po roku 2010, który został zadeklarowany przez Wykonawcę w Wykazie
narzędzi (Załącznik nr 5 do SIWZ), spełniającym warunki określone w pkt. 3.3.8.1., 3.3.8.8 SIWZ.
6. Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego przekazywania Dyrektorowi placówki informacji o wszelkich
awariach lub spóźnieniach.
7. Zmiany pojazdów bez zgody Zamawiającego na inne niż zadeklarowane w formularzu ofertowym i przyjęte w
umowie będą traktowane jako nienależyte wykonanie umowy, które skutkuje sankcją w postaci kary
umownej.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na każde zadanie kierowcy spełniającego wymagania
określone w art. 39a ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2019, poz. 58).
9. Wykonawca zapewni pełnoletniego opiekuna sprawującego opiekę nad uczniami i podopiecznymi, który:
- odbył przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (obligatoryjnie),
- posiada przygotowanie do wykonywania podstawowych czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych wobec
dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo,
- posiada przygotowanie pedagogiczne, medyczne lub inne w obszarze opiekuńczym.
10. Opiekun zobowiązany jest do zapewnienia warunków bezpieczeństwa i komfortu podczas wsiadania,
wysiadania oraz przejazdu przewozem uczniów i podopiecznych, eliminowaniu niewłaściwych zachowań
podopiecznych zagrażających bezpieczeństwu jazdy, udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej
w sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu. Opiekunowie zapewniają i czuwają nad bezpieczeństwem
dowożonych uczniów i podopiecznych od chwili ich wejścia do pojazdu na wyznaczonym przystanku do
chwili przekazania pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi Zamawiającego na terenie jego placówki.
Podczas odwozu opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za uczniów i podopiecznych od chwili ich przejęcia
od wyznaczonego pracownika Zamawiającego do chwili opuszczenia pojazdu na wyznaczonym przystanku
i przekazania pod opiekę rodzicom/opiekunom.
11. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i utrzymania w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną minimum 200 000,00
zł.
§4
Termin realizacji zamówienia
Zamówienia będzie realizowane w okresie: nie wcześniej niż od 03.09.2019. do ostatniego dnia zajęć lekcyjnych
w roku szkolnym 2019/2020 i nie dłużej niż do 25.06.2020r., z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych,
rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego i innych dni wolnych od zajęć.
§5
Wynagrodzenie
1. Odpłatność za wykonanie usługi za 1 kilometr wynosi:
netto: ………………………………zł,
słownie: ……………………………
plus ……… % podatku VAT, w kwocie: …………………………………………zł,
brutto: …………………………………………………………………………………zł,
słownie: …………………………………………………………………………………
2. Wartość zamówienia stanowiąca cenę ofertową winna uwzględniać założone przez oferenta realne wskaźniki
wzrostu. Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna cena.
3. Zamówienie będzie realizowana do wysokości maksymalnej nominalnej wartości brutto umowy tj.…………....
PLN (słownie: ………………………………………………………………………………).
4. Poziom finansowania w roku 2019 ustala się do kwoty: ………………………………………..……brutto.
5. Poziom finansowania w roku 2020 zostanie wprowadzony aneksem do przedmiotowej umowy.
6. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie rozliczana w układzie jednego miesiąca na
podstawie przedłożonej faktury w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionego dokumentu na rachunek Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………
7. Powyższy rachunek jest rachunkiem Wykonawcy do prowadzonej działalności gospodarczej, do którego jest
prowadzony rachunek VAT zgodnie z art. 62a ust.1 Prawo bankowe (Dz.U. z 2017r. poz. 1876, t.j.).
8. Zapłata za usługę nastąpi poprzez mechanizm podzielonej płatności
9. Za dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych.
§6
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
a. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej nominalnej wartości
brutto umowy określonej w § 5 pkt. 3 umowy;
b. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność podnosi
Wykonawca w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej określonej w § 5 pkt. 3 umowy;
c. za każde rozpoczęte 30 minut opóźnienia w realizacji zamówienia zgodnie z harmonogramem przewozu
uzgodnionym z dyrektorem placówki, naliczane będą kary umowne w wysokości 0,1% wartości
przedstawionej faktury za dany miesiąc.
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Zamawiający może żądać od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej do
wysokości faktycznie poniesionej szkody.
Kwotę kary umownej Zamawiający potrąci z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonaną
usługę w okresie rozliczeniowym lub może dochodzić jej odrębnie.
§7
Zmiany treści umowy
Zamawiający przewiduje dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany mogą dotyczyć:
a. terminu wykonania zamówienia na skutek „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie
nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy,
a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;
b. zmiany trasy i jej długości w sytuacji niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy spowodowanej np.
objazdami, większą ilością przystanków, zmianą miejsc zamieszkania uczniów, zmianą ilości uczniów,
c. zmiany obowiązujących przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy,
d. zmiany kluczowego personelu Wykonawcy bądź Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian
kadrowo- personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska z zastrzeżeniem
równoważności kompetencji i uprawnień,
e. zmiany samochodów na skutek zdarzeń losowych z zastrzeżeniem równoważności spełnienia warunku
określonego w SIWZ,
f. poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu zamówienia,
g. zmiany obowiązujących przepisów prawa,
h. zmiany podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych:
- w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT ceny jednostkowe brutto nie mogą być wyższe niż
zadeklarowane w ofercie przez cały okres obowiązywania umowy,
- w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT ceny jednostkowe brutto zostaną odpowiednio pomniejszone
w odniesieniu do cen zadeklarowanych w ofercie. Maksymalna nominalna wartość umowy może ulec
zmniejszeniu.
W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych wyżej strony poinformują się natychmiast o ich
zaistnieniu i w dobrej wierze rozpatrzą możliwość realizacji bądź rozwiązania umowy.
W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących niedotrzymaniem terminu realizacji zamówienia,
stanowiących podstawę do zmiany ustalonych terminów, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.
Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół podpisany przez
obie strony. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony,
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
§8
Rozwiązanie umowy
Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, kończącym
się w ostatnim dniu miesiąca.
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażących
uchybień.
§9
Postanowienia końcowe
Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia deklaracji ofertowej w zakresie oświadczenia, o którym mowa
w pkt. 13 Załącznika nr 7 do SIWZ (Formularz ofertowy).
Zamawiający oświadcza, iż w przypadku powierzenia mu danych osobowych osób fizycznych przez
Wykonawcę będzie w pełnym zakresie przestrzegać przepisów 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.U.UE.L. z 2016 Nr 119
poz. 1).
Jeżeli Wykonawca realizuje więcej niż jedną część zadania Zamawiający wymaga, aby dla trasy stanowiącej
przedmiot niniejszej umowy wyznaczył on oddzielny pojazdy, tzn. jeden pojazd nie może obsługiwać więcej
niż jedną trasę.
Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia opiekuna w telefon komórkowy i podania tego numeru
Zamawiającemu.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowcy z funkcją opiekuna.
Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu wyjaśnień w zakresie objętym niniejszą
umową.
Wykonawca deklaruje realizację przedmiotu zamówienia za pomocą następującego pojazdu z zastrzeżeniem
§ 7 ust. 1e) :
Marka …………………………. Model …………………………. Nr rejestracyjny …………………………
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Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenieść jakichkolwiek praw lub obowiązków
związanych z umową na osoby trzecie.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe u osób trzecich w ramach wykonania
niniejszej umowy.
10. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla
siedziby Zamawiającego.
11. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych.
12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze
stron.
8.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik 8/F do umowy Nr ZP…. / 2019 /F
Szacunkowa długość trasy wynosi – 36 km (bez kilometrów dojazdowych).
Ustalono następujące przystanki na trasie przywozu:
1. ul. Grynia – blok
2. ul. Dąbrowskiego „pod figurką”
3. ul. Kościuszki - biblioteka
4. ul. Adamieckiego – przystanek autobusowy
5. ul. Mickiewicza – sklep Biedronka
6. ul. Leśna – blok
7. Reden – przystanek autobusowy
8. ul.. Kraszewskiego – dom
9. ul. Wróblewskiego – dom
10. ul. Morcinka – przystanek autobusowy
11. ul. Morcinka – blok
12. ul. Wybickiego – przystanek autobusowy
13. Ośrodek
Ustalono następujące przystanki na trasie odwozu:
1. Ośrodek
2. ul. Wybickiego – przystanek autobusowy
3. ul. Morcinka – blok
4. ul. Morcinka – przystanek autobusowy
5. ul. Wróblewskiego – dom
6. ul.. Kraszewskiego – dom
7. Reden – przystanek autobusowy
8. ul. Leśna - blok
9. ul. Mickiewicza - sklep Biedronka
10. ul. Adamieckiego – przystanek autobusowy
11. ul. Kościuszki – biblioteka
12. ul. Dąbrowskiego „pod figurką”
13. ul. Grynia – blok
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ZAŁĄCZNIK NR 8 G do SIWZ
U M O W A Nr ZP…. / 2019 /G - PROJEKT
zawarta w dniu …… pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza,
NIP …… REGON ……, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza,
Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej,
ul. Swobodna 59, 41-303 Dąbrowa Górnicza
reprezentowaną przez Dyrektora - ……… - , zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………..
z siedzibą …………………………………………………………………………
NIP …… REGON ……, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1…………………………… - ………………
zwanej łącznie „Stronami” o następującej treści:
§1
Podstawa prawna
Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) na zadanie p.n. „Dowóz
niepełnosprawnych uczniów i podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej w roku szkolnym 2019/2020 z rejonu gminy Dąbrowa Górnicza do placówki
i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu (Zadanie A, B, F, G, H,
L, Ł.).”
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§2
Przedmiot umowy
Przedmiot umowy stanowi usługa polegająca na dowozie niepełnosprawnych uczniów i podopiecznych
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej z rejonu gminy
Dąbrowa Górnicza w roku szkolnym 2019/2020 do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach.
Zamówienie obejmuje zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Umowa dotyczy części - Zadanie G: przewóz 13 uczniów niepełnosprawnych w tym 1 uczeń na wózku
inwalidzkim na trasie z dzielnicy Podlesie do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie
opiekuna w czasie przewozu
Trasę przewozu określa załącznik nr 8/G do niniejszej umowy.
Harmonogram przewozu (tj. czas przywozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych) uzależniony będzie od
rozkładu zajęć i zostanie uzgodniony z Dyrektorem placówki. Przywóz do Ośrodka będzie następował nie
wcześniej niż na godzinę 7.30.
§3
Sposób realizacji umowy
Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ) i złożoną przez Wykonawcę ofertą.
Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbywać się przy użyciu środków transportu spełniających
wymagania techniczne obowiązujących przepisów, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo, higienę
i wygodę przewożonych osób niepełnosprawnych (ustawa Prawo o ruchu drogowym z dn. 20.06.1997r.,
Dz. U. z 2018r., poz. 1990 z późn. zm.; ustawa Prawo o transporcie drogowym z 6.09.2001r., Dz. U. z 2019,
poz. 58, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2022 z późn. zm.).
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pojazdem posiadającym aktualne na dzień złożenia
oferty badania techniczne oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i nieszczęśliwych wypadków. Na
Wykonawcy ciąży obowiązek utrzymania tego stanu w całym okresie realizacji zamówienia.
Usługa objęta niniejszą umową będzie świadczona środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób
niepełnosprawnych, pojazdem ogrzewanym i klimatyzowanym, wyposażonym w:
- windę lub najazdy przeznaczone dla wózków inwalidzkich,
- atestowany mechanizm mocowania wózków inwalidzkich,
- atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów na wózkach inwalidzkich,
- atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów,
- minimum 12 miejsc siedzących dla uczniów i podopiecznych oraz minimum 1 miejsce dla ucznia na wózku
inwalidzkim,
- minimum 1 miejsce dla opiekuna,
- aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NW.
W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego podstawienia pojazdu
zastępczego, jednak nie później niż w ciągu 1 godziny od zaistnienia zdarzenia. Samochód zastępczy musi
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być pojazdem wyprodukowanym po roku 2010, który został zadeklarowany przez Wykonawcę w Wykazie
narzędzi (Załącznik nr 5 do SIWZ), spełniającym warunki określone w pkt. 3.3.8.1., 3.3.8.8 SIWZ.
6. Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego przekazywania Dyrektorowi placówki informacji o wszelkich
awariach lub spóźnieniach.
7. Zmiany pojazdów bez zgody Zamawiającego na inne niż zadeklarowane w formularzu ofertowym i przyjęte w
umowie będą traktowane jako nienależyte wykonanie umowy, które skutkuje sankcją w postaci kary
umownej.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na każde zadanie kierowcy spełniającego wymagania
określone w art. 39a ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2019, poz. 58).
9. Wykonawca zapewni pełnoletniego opiekuna sprawującego opiekę nad uczniami i podopiecznymi, który:
- odbył przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (obligatoryjnie),
- posiada przygotowanie do wykonywania podstawowych czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych wobec
dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo,
- posiada przygotowanie pedagogiczne, medyczne lub inne w obszarze opiekuńczym.
10. Opiekun zobowiązany jest do zapewnienia warunków bezpieczeństwa i komfortu podczas wsiadania,
wysiadania oraz przejazdu przewozem uczniów i podopiecznych, eliminowaniu niewłaściwych zachowań
podopiecznych zagrażających bezpieczeństwu jazdy, udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej
w sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu. Opiekunowie zapewniają i czuwają nad bezpieczeństwem
dowożonych uczniów i podopiecznych od chwili ich wejścia do pojazdu na wyznaczonym przystanku do
chwili przekazania pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi Zamawiającego na terenie jego placówki.
Podczas odwozu opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za uczniów i podopiecznych od chwili ich przejęcia
od wyznaczonego pracownika Zamawiającego do chwili opuszczenia pojazdu na wyznaczonym przystanku
i przekazania pod opiekę rodzicom/opiekunom.
11. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i utrzymania w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną minimum 200 000 zł.
§4
Termin realizacji zamówienia
Zamówienia będzie realizowane w okresie: nie wcześniej niż od 03.09.2019. do ostatniego dnia zajęć lekcyjnych
w roku szkolnym 2019/2020 i nie dłużej niż do 25.06.2020r., z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych,
rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego i innych dni wolnych od zajęć.
§5
Wynagrodzenie
1. Odpłatność za wykonanie usługi za 1 kilometr wynosi:
netto: ………………………………zł,
słownie: ……………………………
plus ……… % podatku VAT, w kwocie: …………………………………………zł,
brutto: …………………………………………………………………………………zł,
słownie: …………………………………………………………………………………
2. Wartość zamówienia stanowiąca cenę ofertową winna uwzględniać założone przez oferenta realne wskaźniki
wzrostu. Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna cena.
3. Zamówienie będzie realizowana do wysokości maksymalnej nominalnej wartości brutto umowy tj.…………....
PLN (słownie: ………………………………………………………………………………).
4. Poziom finansowania w roku 2019 ustala się do kwoty: ………………………………………..……brutto.
5. Poziom finansowania w roku 2020 zostanie wprowadzony aneksem do przedmiotowej umowy.
6. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie rozliczana w układzie jednego miesiąca na
podstawie przedłożonej faktury w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionego dokumentu na rachunek Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………
7. Powyższy rachunek jest rachunkiem Wykonawcy do prowadzonej działalności gospodarczej, do którego jest
prowadzony rachunek VAT zgodnie z art. 62a ust.1 Prawo bankowe (Dz.U. z 2017r. poz. 1876, t.j.).
8. Zapłata za usługę nastąpi poprzez mechanizm podzielonej płatności
9. Za dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych.
§6
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
a. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej nominalnej wartości
brutto umowy określonej w § 5 pkt. 3 umowy;
b. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność podnosi
Wykonawca w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej określonej w § 5 pkt. 3 umowy;
c. za każde rozpoczęte 30 minut opóźnienia w realizacji zamówienia zgodnie z harmonogramem przewozu
uzgodnionym z dyrektorem placówki, naliczane będą kary umowne w wysokości 0,1% wartości
przedstawionej faktury za dany miesiąc.
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Zamawiający może żądać od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej do
wysokości faktycznie poniesionej szkody.
Kwotę kary umownej Zamawiający potrąci z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonaną
usługę w okresie rozliczeniowym lub może dochodzić jej odrębnie.
§7
Zmiany treści umowy
Zamawiający przewiduje dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany mogą dotyczyć:
a. terminu wykonania zamówienia na skutek „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie
nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy,
a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;
b. zmiany trasy i jej długości w sytuacji niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy spowodowanej np.
objazdami, większą ilością przystanków, zmianą miejsc zamieszkania uczniów, zmianą ilości uczniów,
c. zmiany obowiązujących przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy,
d. zmiany kluczowego personelu Wykonawcy bądź Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian
kadrowo- personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska z zastrzeżeniem
równoważności kompetencji i uprawnień,
e. zmiany samochodów na skutek zdarzeń losowych z zastrzeżeniem równoważności spełnienia warunku
określonego w SIWZ,
f. poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu zamówienia,
g. zmiany obowiązujących przepisów prawa,
h. zmiany podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych:
- w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT ceny jednostkowe brutto nie mogą być wyższe niż
zadeklarowane w ofercie przez cały okres obowiązywania umowy,
- w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT ceny jednostkowe brutto zostaną odpowiednio pomniejszone
w odniesieniu do cen zadeklarowanych w ofercie. Maksymalna nominalna wartość umowy może ulec
zmniejszeniu.
W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych wyżej strony poinformują się natychmiast o ich
zaistnieniu i w dobrej wierze rozpatrzą możliwość realizacji bądź rozwiązania umowy.
W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących niedotrzymaniem terminu realizacji zamówienia,
stanowiących podstawę do zmiany ustalonych terminów, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.
Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół podpisany przez
obie strony. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony,
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
§8
Rozwiązanie umowy
Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, kończącym
się w ostatnim dniu miesiąca.
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażących
uchybień.
§9
Postanowienia końcowe
Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia deklaracji ofertowej w zakresie oświadczenia, o którym mowa
w pkt. 13 Załącznika nr 7 do SIWZ (Formularz ofertowy).
Zamawiający oświadcza, iż w przypadku powierzenia mu danych osobowych osób fizycznych przez
Wykonawcę będzie w pełnym zakresie przestrzegać przepisów 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.U.UE.L. z 2016 Nr 119
poz. 1).
Jeżeli Wykonawca realizuje więcej niż jedną część zadania Zamawiający wymaga, aby dla trasy stanowiącej
przedmiot niniejszej umowy wyznaczył on oddzielny pojazdy, tzn. jeden pojazd nie może obsługiwać więcej
niż jedną trasę.
Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia opiekuna w telefon komórkowy i podania tego numeru
Zamawiającemu.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowcy z funkcją opiekuna.
Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu wyjaśnień w zakresie objętym niniejszą
umową.
Wykonawca deklaruje realizację przedmiotu zamówienia za pomocą następującego pojazdu z zastrzeżeniem
§ 7 ust. 1e) :
Marka …………………………. Model …………………………. Nr rejestracyjny …………………………
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Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenieść jakichkolwiek praw lub obowiązków
związanych z umową na osoby trzecie.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe u osób trzecich w ramach wykonania
niniejszej umowy.
10. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla
siedziby Zamawiającego.
11. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych.
12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze
stron.
8.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik 8/G do umowy Nr ZP…. / 2019 /G
Szacunkowa długość trasy wynosi – 18 km (bez kilometrów dojazdowych).
Ustalono następujące przystanki na trasie przywozu:
1. ul. Długa - dom
2. ul. Podlesie - dom
3. ul. Kosmonautów - parking przy kościele
4. ul. Kasprzaka - przystanek autobusowy
5. ul. Kasprzaka - przystanek autobusowy
6. ul. Kasprzaka - sklep Stokrotka
7. ul. Kasprzaka 56 - parking
8. Ośrodek
Ustalono następujące przystanki na trasie odwozu:
1. Ośrodek
2. ul. Kasprzaka 56 - parking
3. ul. Kasprzaka - sklep Stokrotka
4. ul. Kasprzaka - przystanek autobusowy
5. ul. Kasprzaka - przystanek autobusowy
6. ul. Kosmonautów - parking przy kościele
7. ul. Podlesie - dom
8. ul. Długa - dom

57

ZAŁĄCZNIK NR 8 H do SIWZ
U M O W A Nr ZP…. / 2019 /H - PROJEKT
zawarta w dniu …… pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza,
NIP …… REGON ……, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza,
Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej,
ul. Swobodna 59, 41-303 Dąbrowa Górnicza
reprezentowaną przez Dyrektora - ……… - , zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………..
z siedzibą …………………………………………………………………………
NIP …… REGON ……, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1…………………………… - ………………
zwanej łącznie „Stronami” o następującej treści:
§1
Podstawa prawna
Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) na zadanie p.n. „Dowóz
niepełnosprawnych uczniów i podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej w roku szkolnym 2019/2020 z rejonu gminy Dąbrowa Górnicza do placówki
i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu Zadanie A, B, F, G, H,
L, Ł.).”
§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiot umowy stanowi usługa polegająca na dowozie niepełnosprawnych uczniów i podopiecznych
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej z rejonu gminy
Dąbrowa Górnicza w roku szkolnym 2019/2020 do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach.
Zamówienie obejmuje zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
2. Umowa dotyczy części - Zadanie H: przewóz 12 uczniów niepełnosprawnych na trasie z dzielnicy Marianki
do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu Trasę
przewozu określa załącznik nr 8/H do niniejszej umowy.
3. Harmonogram przewozu (tj. czas przywozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych) uzależniony będzie od
rozkładu zajęć i zostanie uzgodniony z Dyrektorem placówki. Przywóz do Ośrodka będzie następował nie
wcześniej niż na godzinę 7.30.
§3
Sposób realizacji umowy
1. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ) i złożoną przez Wykonawcę ofertą.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbywać się przy użyciu środków transportu spełniających
wymagania techniczne obowiązujących przepisów, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo, higienę
i wygodę przewożonych osób niepełnosprawnych (ustawa Prawo o ruchu drogowym z dn. 20.06.1997r., Dz.
U. z 2018r., poz. 1990 z późn. zm.; ustawa Prawo o transporcie drogowym z 6.09.2001r., Dz. U. z 2019, poz.
58, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów
oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2022 z późn. zm.).
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pojazdem posiadającym aktualne na dzień złożenia
oferty badania techniczne oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i nieszczęśliwych wypadków. Na
Wykonawcy ciąży obowiązek utrzymania tego stanu w całym okresie realizacji zamówienia.
4. Usługa objęta niniejszą umową będzie świadczona środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób
niepełnosprawnych, pojazdem ogrzewanym i klimatyzowanym, wyposażonym w:
- atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów,
- minimum 12 miejsc siedzących dla uczniów i podopiecznych,
- minimum 1 miejsce dla opiekuna,
- aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NW.
5. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego podstawienia pojazdu
zastępczego, jednak nie później niż w ciągu 1 godziny od zaistnienia zdarzenia. Samochód zastępczy musi
być pojazdem wyprodukowanym po roku 2010, który został zadeklarowany przez Wykonawcę w Wykazie
narzędzi (Załącznik nr 5 do SIWZ), spełniającym warunki określone w pkt. 3.3.8.1., 3.3.8.8 SIWZ.
6. Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego przekazywania Dyrektorowi placówki informacji o wszelkich
awariach lub spóźnieniach.
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Zmiany pojazdów bez zgody Zamawiającego na inne niż zadeklarowane w formularzu ofertowym i przyjęte w
umowie będą traktowane jako nienależyte wykonanie umowy, które skutkuje sankcją w postaci kary
umownej.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na każde zadanie kierowcy spełniającego wymagania
określone w art. 39a ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2019, poz. 58).
9. Wykonawca zapewni pełnoletniego opiekuna sprawującego opiekę nad uczniami i podopiecznymi, który:
- odbył przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (obligatoryjnie),
- posiada przygotowanie do wykonywania podstawowych czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych wobec
dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo,
- posiada przygotowanie pedagogiczne, medyczne lub inne w obszarze opiekuńczym.
10. Opiekun zobowiązany jest do zapewnienia warunków bezpieczeństwa i komfortu podczas wsiadania,
wysiadania oraz przejazdu przewozem uczniów i podopiecznych, eliminowaniu niewłaściwych zachowań
podopiecznych zagrażających bezpieczeństwu jazdy, udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej
w sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu. Opiekunowie zapewniają i czuwają nad bezpieczeństwem
dowożonych uczniów i podopiecznych od chwili ich wejścia do pojazdu na wyznaczonym przystanku do
chwili przekazania pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi Zamawiającego na terenie jego placówki.
Podczas odwozu opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za uczniów i podopiecznych od chwili ich przejęcia
od wyznaczonego pracownika Zamawiającego do chwili opuszczenia pojazdu na wyznaczonym przystanku
i przekazania pod opiekę rodzicom/opiekunom.
11. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i utrzymania w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną minimum 200 000,00
zł.
§4
Termin realizacji zamówienia
Zamówienia będzie realizowane w okresie: nie wcześniej niż od 03.09.2019. do ostatniego dnia zajęć lekcyjnych
w roku szkolnym 2019/2020 i nie dłużej niż do 25.06.2020r., z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych,
rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego i innych dni wolnych od zajęć.
7.

§5
Wynagrodzenie
1. Odpłatność za wykonanie usługi za 1 kilometr wynosi:
netto: ………………………………zł,
słownie: ……………………………
plus ……… % podatku VAT, w kwocie: …………………………………………zł,
brutto: …………………………………………………………………………………zł,
słownie: …………………………………………………………………………………
2. Wartość zamówienia stanowiąca cenę ofertową winna uwzględniać założone przez oferenta realne wskaźniki
wzrostu. Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna cena.
3. Zamówienie będzie realizowana do wysokości maksymalnej nominalnej wartości brutto umowy tj.…………....
PLN (słownie: ………………………………………………………………………………).
4. Poziom finansowania w roku 2019 ustala się do kwoty: ………………………………………..……brutto.
5. Poziom finansowania w roku 2020 zostanie wprowadzony aneksem do przedmiotowej umowy.
6. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie rozliczana w układzie jednego miesiąca na
podstawie przedłożonej faktury w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionego dokumentu na rachunek Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………
7. Powyższy rachunek jest rachunkiem Wykonawcy do prowadzonej działalności gospodarczej, do którego jest
prowadzony rachunek VAT zgodnie z art. 62a ust.1 Prawo bankowe (Dz.U. z 2017r. poz. 1876, t.j.).
8. Zapłata za usługę nastąpi poprzez mechanizm podzielonej płatności
9. Za dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych.

1.

2.
3.

§6
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
a. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej nominalnej wartości
brutto umowy określonej w § 5 pkt. 3 umowy;
b. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność podnosi
Wykonawca w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej określonej w § 5 pkt. 3 umowy;
c. za każde rozpoczęte 30 minut opóźnienia w realizacji zamówienia zgodnie z harmonogramem przewozu
uzgodnionym z dyrektorem placówki, naliczane będą kary umowne w wysokości 0,1% wartości
przedstawionej faktury za dany miesiąc.
Zamawiający może żądać od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej do
wysokości faktycznie poniesionej szkody.
Kwotę kary umownej Zamawiający potrąci z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonaną
usługę w okresie rozliczeniowym lub może dochodzić jej odrębnie.
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§7
Zmiany treści umowy
Zamawiający przewiduje dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany mogą dotyczyć:
a. terminu wykonania zamówienia na skutek „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie
nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy,
a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;
b. zmiany trasy i jej długości w sytuacji niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy spowodowanej np.
objazdami, większą ilością przystanków, zmianą miejsc zamieszkania uczniów, zmianą ilości uczniów,
c. zmiany obowiązujących przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy,
d. zmiany kluczowego personelu Wykonawcy bądź Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian
kadrowo- personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska z zastrzeżeniem
równoważności kompetencji i uprawnień,
e. zmiany samochodów na skutek zdarzeń losowych z zastrzeżeniem równoważności spełnienia warunku
określonego w SIWZ,
f. poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu zamówienia,
g. zmiany obowiązujących przepisów prawa,
h. zmiany podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych:
- w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT ceny jednostkowe brutto nie mogą być wyższe niż
zadeklarowane w ofercie przez cały okres obowiązywania umowy,
- w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT ceny jednostkowe brutto zostaną odpowiednio pomniejszone
w odniesieniu do cen zadeklarowanych w ofercie. Maksymalna nominalna wartość umowy może ulec
zmniejszeniu.
W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych wyżej strony poinformują się natychmiast o ich
zaistnieniu i w dobrej wierze rozpatrzą możliwość realizacji bądź rozwiązania umowy.
W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących niedotrzymaniem terminu realizacji zamówienia,
stanowiących podstawę do zmiany ustalonych terminów, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.
Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół podpisany przez
obie strony. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony,
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
§8
Rozwiązanie umowy
Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, kończącym
się w ostatnim dniu miesiąca.
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażących
uchybień.
§9
Postanowienia końcowe
Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia deklaracji ofertowej w zakresie oświadczenia, o którym mowa
w pkt. 13 Załącznika nr 7 do SIWZ (Formularz ofertowy).
Zamawiający oświadcza, iż w przypadku powierzenia mu danych osobowych osób fizycznych przez
Wykonawcę będzie w pełnym zakresie przestrzegać przepisów 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.U.UE.L. z 2016 Nr 119
poz. 1).
Jeżeli Wykonawca realizuje więcej niż jedną część zadania Zamawiający wymaga, aby dla trasy stanowiącej
przedmiot niniejszej umowy wyznaczył on oddzielny pojazdy, tzn. jeden pojazd nie może obsługiwać więcej
niż jedną trasę.
Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia opiekuna w telefon komórkowy i podania tego numeru
Zamawiającemu.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowcy z funkcją opiekuna.
Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu wyjaśnień w zakresie objętym niniejszą
umową.
Wykonawca deklaruje realizację przedmiotu zamówienia za pomocą następującego pojazdu z zastrzeżeniem
§ 7 ust. 1e) :
Marka …………………………. Model …………………………. Nr rejestracyjny …………………………

8.
9.

Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenieść jakichkolwiek praw lub obowiązków
związanych z umową na osoby trzecie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe u osób trzecich w ramach wykonania
niniejszej umowy.
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10. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla
siedziby Zamawiającego.
11. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych.
12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze
stron.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik 8/H do umowy Nr ZP…. / 2019 /H

Zadanie H
Szacunkowa długość trasy wynosi – 25 km (bez kilometrów dojazdowych).
Ustalono następujące przystanki na trasie przywozu:
1. Marianki
2. ul. Konopnickiej
3. ul. Stara – dom
4. ul. Augustynika – blok
5. ul. Tysiąclecia – parking przy sklepie Biedronka
6. Ośrodek
Ustalono następujące przystanki na trasie odwozu:
1. Ośrodek
2. ul. Tysiąclecia – parking przy sklepie Biedronka
3. ul. Augustynika – blok
4. ul. Stara – dom
5. ul. Konopnickiej
6. Marianki
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ZAŁĄCZNIK NR 8 L do SIWZ
U M O W A Nr ZP…. / 2019 /L - PROJEKT
zawarta w dniu …… pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza,
NIP …… REGON ……, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza,
Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej,
ul. Swobodna 59, 41-303 Dąbrowa Górnicza
reprezentowaną przez Dyrektora - ……… - , zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………..
z siedzibą …………………………………………………………………………
NIP …… REGON ……, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1…………………………… - ………………
zwanej łącznie „Stronami” o następującej treści:
§1
Podstawa prawna
Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) na zadanie p.n. „Dowóz
niepełnosprawnych uczniów i podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej w roku szkolnym 2019/2020 z rejonu gminy Dąbrowa Górnicza do placówki
i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu Zadanie A, B, F, G, H,
L, Ł.).”
§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiot umowy stanowi usługa polegająca na dowozie niepełnosprawnych uczniów i podopiecznych
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej z rejonu gminy
Dąbrowa Górnicza w roku szkolnym 2019/2020 do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach.
Zamówienie obejmuje zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
2. Umowa dotyczy części - Zadanie L: przewóz 14 uczniów niepełnosprawnych w tym 1 uczeń na wózku
inwalidzkim z dzielnicy Centrum do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna
w czasie przewozu.
3. Trasę przewozu określa załącznik nr 8/L do niniejszej umowy.
4. Harmonogram przewozu (tj. czas przywozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych) uzależniony będzie od
rozkładu zajęć i zostanie uzgodniony z Dyrektorem placówki. Przywóz do Ośrodka będzie następował nie
wcześniej niż na godzinę 7.30.
§3
Sposób realizacji umowy
1. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ) i złożoną przez Wykonawcę ofertą.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbywać się przy użyciu środków transportu spełniających
wymagania techniczne obowiązujących przepisów, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo, higienę
i wygodę przewożonych osób niepełnosprawnych (ustawa Prawo o ruchu drogowym z dn. 20.06.1997r., Dz.
U. z 2018r., poz. 1990 z późn. zm.; ustawa Prawo o transporcie drogowym z 6.09.2001r., Dz. U. z 2019, poz.
58, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów
oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2022 z późn. zm.).
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pojazdem posiadającym aktualne na dzień złożenia
oferty badania techniczne oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i nieszczęśliwych wypadków. Na
Wykonawcy ciąży obowiązek utrzymania tego stanu w całym okresie realizacji zamówienia.
4. Usługa objęta niniejszą umową będzie świadczona środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób
niepełnosprawnych, pojazdem ogrzewanym i klimatyzowanym, wyposażonym w:
- windę lub najazdy przeznaczone dla wózków inwalidzkich,
- atestowany mechanizm mocowania wózków inwalidzkich,
- atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów na wózkach inwalidzkich,
- atestowane pasy bezpieczeństwa dla uczniów i podopiecznych,
- minimum 13 miejsc siedzących dla uczniów i podopiecznych oraz minimum 1 miejsce dla ucznia na wózku
inwalidzkim,
- minimum 1 miejsce dla opiekuna,
- aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NW.
5. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego podstawienia pojazdu
zastępczego, jednak nie później niż w ciągu 1 godziny od zaistnienia zdarzenia. Samochód zastępczy musi
być pojazdem wyprodukowanym po roku 2010, który został zadeklarowany przez Wykonawcę w Wykazie
narzędzi (Załącznik nr 5 do SIWZ), spełniającym warunki określone w pkt. 3.3.8.1., 3.3.8.8 SIWZ.
63

Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego przekazywania Dyrektorowi placówki informacji o wszelkich
awariach lub spóźnieniach.
7. Zmiany pojazdów bez zgody Zamawiającego na inne niż zadeklarowane w formularzu ofertowym i przyjęte w
umowie będą traktowane jako nienależyte wykonanie umowy, które skutkuje sankcją w postaci kary
umownej.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na każde zadanie kierowcy spełniającego wymagania
określone w art. 39a ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2019, poz. 58).
9. Wykonawca zapewni pełnoletniego opiekuna sprawującego opiekę nad uczniami i podopiecznymi, który:
- odbył przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (obligatoryjnie),
- posiada przygotowanie do wykonywania podstawowych czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych wobec
dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo,
- posiada przygotowanie pedagogiczne, medyczne lub inne w obszarze opiekuńczym.
10. Opiekun zobowiązany jest do zapewnienia warunków bezpieczeństwa i komfortu podczas wsiadania,
wysiadania oraz przejazdu przewozem uczniów i podopiecznych, eliminowaniu niewłaściwych zachowań
podopiecznych zagrażających bezpieczeństwu jazdy, udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej
w sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu. Opiekunowie zapewniają i czuwają nad bezpieczeństwem
dowożonych uczniów i podopiecznych od chwili ich wejścia do pojazdu na wyznaczonym przystanku do
chwili przekazania pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi Zamawiającego na terenie jego placówki.
Podczas odwozu opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za uczniów i podopiecznych od chwili ich przejęcia
od wyznaczonego pracownika Zamawiającego do chwili opuszczenia pojazdu na wyznaczonym przystanku
i przekazania pod opiekę rodzicom/opiekunom.
11. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i utrzymania w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną minimum 200 000,00
zł.
§4
Termin realizacji zamówienia
Zamówienia będzie realizowane w okresie: nie wcześniej niż od 03.09.2019. do ostatniego dnia zajęć lekcyjnych
w roku szkolnym 2019/2020 i nie dłużej niż do 25.06.2020r., z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych,
rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego i innych dni wolnych od zajęć.
6.

§5
Wynagrodzenie
1. Odpłatność za wykonanie usługi za 1 kilometr wynosi:
netto: ………………………………zł,
słownie: ……………………………
plus ……… % podatku VAT, w kwocie: …………………………………………zł,
brutto: …………………………………………………………………………………zł,
słownie: …………………………………………………………………………………
2. Wartość zamówienia stanowiąca cenę ofertową winna uwzględniać założone przez oferenta realne wskaźniki
wzrostu. Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna cena.
3. Zamówienie będzie realizowana do wysokości maksymalnej nominalnej wartości brutto umowy tj.…………....
PLN (słownie: ………………………………………………………………………………).
4. Poziom finansowania w roku 2019 ustala się do kwoty: ………………………………………..……brutto.
5. Poziom finansowania w roku 2020 zostanie wprowadzony aneksem do przedmiotowej umowy.
6. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie rozliczana w układzie jednego miesiąca na
podstawie przedłożonej faktury w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionego dokumentu na rachunek Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………
7. Powyższy rachunek jest rachunkiem Wykonawcy do prowadzonej działalności gospodarczej, do którego jest
prowadzony rachunek VAT zgodnie z art. 62a ust.1 Prawo bankowe (Dz.U. z 2017r. poz. 1876, t.j.).
8. Zapłata za usługę nastąpi poprzez mechanizm podzielonej płatności
9. Za dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych.
§6
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
a. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej nominalnej wartości
brutto umowy określonej w § 5 pkt. 3 umowy;
b. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność podnosi
Wykonawca w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej określonej w § 5 pkt. 3 umowy;
c. za każde rozpoczęte 30 minut opóźnienia w realizacji zamówienia zgodnie z harmonogramem przewozu
uzgodnionym z dyrektorem placówki, naliczane będą kary umowne w wysokości 0,1% wartości
przedstawionej faktury za dany miesiąc.
2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej do
wysokości faktycznie poniesionej szkody.
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Kwotę kary umownej Zamawiający potrąci z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonaną
usługę w okresie rozliczeniowym lub może dochodzić jej odrębnie.
§7
Zmiany treści umowy
Zamawiający przewiduje dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany mogą dotyczyć:
a. terminu wykonania zamówienia na skutek „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie
nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy,
a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;
b. zmiany trasy i jej długości w sytuacji niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy spowodowanej np.
objazdami, większą ilością przystanków, zmianą miejsc zamieszkania uczniów, zmianą ilości uczniów,
c. zmiany obowiązujących przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy,
d. zmiany kluczowego personelu Wykonawcy bądź Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian
kadrowo- personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska z zastrzeżeniem
równoważności kompetencji i uprawnień,
e. zmiany samochodów na skutek zdarzeń losowych z zastrzeżeniem równoważności spełnienia warunku
określonego w SIWZ,
f. poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu zamówienia,
g. zmiany obowiązujących przepisów prawa,
h. zmiany podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych:
- w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT ceny jednostkowe brutto nie mogą być wyższe niż
zadeklarowane w ofercie przez cały okres obowiązywania umowy,
- w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT ceny jednostkowe brutto zostaną odpowiednio pomniejszone
w odniesieniu do cen zadeklarowanych w ofercie. Maksymalna nominalna wartość umowy może ulec
zmniejszeniu.
W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych wyżej strony poinformują się natychmiast o ich
zaistnieniu i w dobrej wierze rozpatrzą możliwość realizacji bądź rozwiązania umowy.
W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących niedotrzymaniem terminu realizacji zamówienia,
stanowiących podstawę do zmiany ustalonych terminów, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.
Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół podpisany przez
obie strony. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony,
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
§8
Rozwiązanie umowy
Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, kończącym
się w ostatnim dniu miesiąca.
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażących
uchybień.
§9
Postanowienia końcowe
Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia deklaracji ofertowej w zakresie oświadczenia, o którym mowa
w pkt. 13 Załącznika nr 7 do SIWZ (Formularz ofertowy).
Zamawiający oświadcza, iż w przypadku powierzenia mu danych osobowych osób fizycznych przez
Wykonawcę będzie w pełnym zakresie przestrzegać przepisów 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.U.UE.L. z 2016 Nr 119
poz. 1).
Jeżeli Wykonawca realizuje więcej niż jedną część zadania Zamawiający wymaga, aby dla trasy stanowiącej
przedmiot niniejszej umowy wyznaczył on oddzielny pojazdy, tzn. jeden pojazd nie może obsługiwać więcej
niż jedną trasę.
Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia opiekuna w telefon komórkowy i podania tego numeru
Zamawiającemu.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowcy z funkcją opiekuna.
Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu wyjaśnień w zakresie objętym niniejszą
umową.
Wykonawca deklaruje realizację przedmiotu zamówienia za pomocą następującego pojazdu z zastrzeżeniem
§ 7 ust. 1e) :
Marka …………………………. Model …………………………. Nr rejestracyjny …………………………

8.

Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenieść jakichkolwiek praw lub obowiązków
związanych z umową na osoby trzecie.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe u osób trzecich w ramach wykonania
niniejszej umowy.
10. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla
siedziby Zamawiającego.
11. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych.
12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze
stron.
9.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik 8/L do umowy Nr ZP…. / 2019 /L
Zadanie L
Szacunkowa długość trasy wynosi – 33 km (bez kilometrów dojazdowych).
Ustalono następujące przystanki na trasie przywozu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ul. Kościuszki - sklep
PKZ – parking
ul. Wąska – dom
ul. Limanowskiego – blok
ul. Robotnicza – blok
ul. Polcera - dom
ul. Cupiała – dom
ul. Topolowa – parking
ul. Jasna – P.O.W. „Przystań”
Ośrodek

Ustalono następujące przystanki na trasie odwozu:
1. Ośrodek
2. ul. Jasna – P.O.W. „Przystań”
3. ul. Topolowa - parking
4. ul. Cupiała – dom
5. ul. Polcera - dom
6. ul. Robotnicza – blok
7. ul. Limanowskiego – blok
8. ul. Wąska – dom
9. PKZ – parking
10. ul. Kościuszki
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ZAŁĄCZNIK NR 8 Ł do SIWZ
U M O W A Nr ZP…. / 2019 /Ł - PROJEKT
zawarta w dniu …… pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza,
NIP …… REGON ……, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza,
Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej,
ul. Swobodna 59, 41-303 Dąbrowa Górnicza
reprezentowaną przez Dyrektora - ……… - , zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………..
z siedzibą …………………………………………………………………………
NIP …… REGON ……, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1…………………………… - ………………
zwanej łącznie „Stronami” o następującej treści:
§1
Podstawa prawna
Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) na zadanie p.n. „Dowóz
niepełnosprawnych uczniów i podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej w roku szkolnym 2019/2020 z rejonu gminy Dąbrowa Górnicza do
placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna w czasie przewozu Zadanie A,
B, F, G, H, L, Ł.).”

1.

2.

3.
4.

1.
2.

3.

4.

§2
Przedmiot umowy
Przedmiot umowy stanowi usługa polegająca na dowozie niepełnosprawnych uczniów i podopiecznych
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej z rejonu gminy
Dąbrowa Górnicza w roku szkolnym 2019/2020 do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach.
Zamówienie obejmuje zapewnienie opiekuna w czasie przewozu.
Umowa dotyczy części - Zadanie Ł: przewóz 14 uczniów niepełnosprawnych w tym 2 uczniów na wózkach
inwalidzkich z dzielnicy Mydlice do placówki i odwóz po zakończonych zajęciach oraz zapewnienie opiekuna
w czasie przewozu.
Trasę przewozu określa załącznik nr 8/Ł do niniejszej umowy.
Harmonogram przewozu (tj. czas przywozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych) uzależniony będzie od
rozkładu zajęć i zostanie uzgodniony z Dyrektorem placówki. Przywóz do Ośrodka będzie następował nie
wcześniej niż na godzinę 7.30.
§3
Sposób realizacji umowy
Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ) i złożoną przez Wykonawcę ofertą.
Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbywać się przy użyciu środków transportu spełniających
wymagania techniczne obowiązujących przepisów, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo, higienę
i wygodę przewożonych osób niepełnosprawnych (ustawa Prawo o ruchu drogowym z dn. 20.06.1997r., Dz.
U. z 2018r., poz. 1990 z późn. zm.; ustawa Prawo o transporcie drogowym z 6.09.2001r., Dz. U. z 2019, poz.
58, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów
oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2022 z późn. zm.).
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pojazdem posiadającym aktualne na dzień złożenia
oferty badania techniczne oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i nieszczęśliwych wypadków. Na
Wykonawcy ciąży obowiązek utrzymania tego stanu w całym okresie realizacji zamówienia.
Usługa objęta niniejszą umową będzie świadczona środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób
niepełnosprawnych, pojazdem ogrzewanym i klimatyzowanym, wyposażonym w:
- windę lub najazdy przeznaczone dla wózków inwalidzkich,
- atestowany mechanizm mocowania wózków inwalidzkich,
- atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów na wózkach inwalidzkich,
- atestowane pasy bezpieczeństwa dla uczniów i podopiecznych,
- minimum 12 miejsc siedzących dla uczniów i podopiecznych oraz minimum 2 miejsca dla uczniów na
wózkach inwalidzkich,
- minimum 1 miejsce dla opiekuna,
- aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NW.
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W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego podstawienia pojazdu
zastępczego, jednak nie później niż w ciągu 1 godziny od zaistnienia zdarzenia. Samochód zastępczy musi
być pojazdem wyprodukowanym po roku 2010, który został zadeklarowany przez Wykonawcę w Wykazie
narzędzi (Załącznik nr 5 do SIWZ), spełniającym warunki określone w pkt. 3.3.8.1., 3.3.8.8 SIWZ.
6. Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego przekazywania Dyrektorowi placówki informacji o wszelkich
awariach lub spóźnieniach.
7. Zmiany pojazdów bez zgody Zamawiającego na inne niż zadeklarowane w formularzu ofertowym i przyjęte w
umowie będą traktowane jako nienależyte wykonanie umowy, które skutkuje sankcją w postaci kary
umownej.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na każde zadanie kierowcy spełniającego wymagania
określone w art. 39a ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2019, poz. 58).
9. Wykonawca zapewni pełnoletniego opiekuna sprawującego opiekę nad uczniami i podopiecznymi, który:
- odbył przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (obligatoryjnie),
- posiada przygotowanie do wykonywania podstawowych czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych wobec
dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo,
- posiada przygotowanie pedagogiczne, medyczne lub inne w obszarze opiekuńczym.
10. Opiekun zobowiązany jest do zapewnienia warunków bezpieczeństwa i komfortu podczas wsiadania,
wysiadania oraz przejazdu przewozem uczniów i podopiecznych, eliminowaniu niewłaściwych zachowań
podopiecznych zagrażających bezpieczeństwu jazdy, udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej
w sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu. Opiekunowie zapewniają i czuwają nad bezpieczeństwem
dowożonych uczniów i podopiecznych od chwili ich wejścia do pojazdu na wyznaczonym przystanku do
chwili przekazania pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi Zamawiającego na terenie jego placówki.
Podczas odwozu opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za uczniów i podopiecznych od chwili ich przejęcia
od wyznaczonego pracownika Zamawiającego do chwili opuszczenia pojazdu na wyznaczonym przystanku
i przekazania pod opiekę rodzicom/opiekunom.
11. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i utrzymania w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną minimum 200 000,00
zł.
§4
Termin realizacji zamówienia
Zamówienia będzie realizowane w okresie: nie wcześniej niż od 03.09.2019. do ostatniego dnia zajęć lekcyjnych
w roku szkolnym 2019/2020 i nie dłużej niż do 25.06.2020r., z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych,
rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego i innych dni wolnych od zajęć.
5.

§5
Wynagrodzenie
1. Odpłatność za wykonanie usługi za 1 kilometr wynosi:
netto: ………………………………zł,
słownie: ……………………………
plus ……… % podatku VAT, w kwocie: …………………………………………zł,
brutto: …………………………………………………………………………………zł,
słownie: …………………………………………………………………………………
2. Wartość zamówienia stanowiąca cenę ofertową winna uwzględniać założone przez oferenta realne wskaźniki
wzrostu. Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna cena.
3. Zamówienie będzie realizowana do wysokości maksymalnej nominalnej wartości brutto umowy tj.…………....
PLN (słownie: ………………………………………………………………………………).
4. Poziom finansowania w roku 2019 ustala się do kwoty: ………………………………………..……brutto.
5. Poziom finansowania w roku 2020 zostanie wprowadzony aneksem do przedmiotowej umowy.
6. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie rozliczana w układzie jednego miesiąca na
podstawie przedłożonej faktury w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionego dokumentu na rachunek Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………
7. Powyższy rachunek jest rachunkiem Wykonawcy do prowadzonej działalności gospodarczej, do którego jest
prowadzony rachunek VAT zgodnie z art. 62a ust.1 Prawo bankowe (Dz.U. z 2017r. poz. 1876, t.j.).
8. Zapłata za usługę nastąpi poprzez mechanizm podzielonej płatności
9. Za dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych.
§6
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
a. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej nominalnej wartości
brutto umowy określonej w § 5 pkt. 3 umowy;
b. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność podnosi
Wykonawca w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej określonej w § 5 pkt. 3 umowy;
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za każde rozpoczęte 30 minut opóźnienia w realizacji zamówienia zgodnie z harmonogramem przewozu
uzgodnionym z dyrektorem placówki, naliczane będą kary umowne w wysokości 0,1% wartości
przedstawionej faktury za dany miesiąc.
Zamawiający może żądać od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej do
wysokości faktycznie poniesionej szkody.
Kwotę kary umownej Zamawiający potrąci z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonaną
usługę w okresie rozliczeniowym lub może dochodzić jej odrębnie.
c.

2.
3.

1.

2.
3.

4.

1.
2.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

§7
Zmiany treści umowy
Zamawiający przewiduje dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany mogą dotyczyć:
a. terminu wykonania zamówienia na skutek „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie
nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy,
a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;
b. zmiany trasy i jej długości w sytuacji niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy spowodowanej np.
objazdami, większą ilością przystanków, zmianą miejsc zamieszkania uczniów, zmianą ilości uczniów,
c. zmiany obowiązujących przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy,
d. zmiany kluczowego personelu Wykonawcy bądź Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian
kadrowo- personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska z zastrzeżeniem
równoważności kompetencji i uprawnień,
e. zmiany samochodów na skutek zdarzeń losowych z zastrzeżeniem równoważności spełnienia warunku
określonego w SIWZ,
f. poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu zamówienia,
g. zmiany obowiązujących przepisów prawa,
h. zmiany podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych:
- w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT ceny jednostkowe brutto nie mogą być wyższe niż
zadeklarowane w ofercie przez cały okres obowiązywania umowy,
- w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT ceny jednostkowe brutto zostaną odpowiednio pomniejszone
w odniesieniu do cen zadeklarowanych w ofercie. Maksymalna nominalna wartość umowy może ulec
zmniejszeniu.
W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych wyżej strony poinformują się natychmiast o ich
zaistnieniu i w dobrej wierze rozpatrzą możliwość realizacji bądź rozwiązania umowy.
W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących niedotrzymaniem terminu realizacji zamówienia,
stanowiących podstawę do zmiany ustalonych terminów, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.
Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół podpisany przez
obie strony. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony,
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
§8
Rozwiązanie umowy
Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, kończącym
się w ostatnim dniu miesiąca.
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażących
uchybień.
§9
Postanowienia końcowe
Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia deklaracji ofertowej w zakresie oświadczenia, o którym mowa
w pkt. 13 Załącznika nr 7 do SIWZ (Formularz ofertowy).
Zamawiający oświadcza, iż w przypadku powierzenia mu danych osobowych osób fizycznych przez
Wykonawcę będzie w pełnym zakresie przestrzegać przepisów 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.U.UE.L. z 2016 Nr 119
poz. 1).
Jeżeli Wykonawca realizuje więcej niż jedną część zadania Zamawiający wymaga, aby dla trasy stanowiącej
przedmiot niniejszej umowy wyznaczył on oddzielny pojazdy, tzn. jeden pojazd nie może obsługiwać więcej
niż jedną trasę.
Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia opiekuna w telefon komórkowy i podania tego numeru
Zamawiającemu.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowcy z funkcją opiekuna.
Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu wyjaśnień w zakresie objętym niniejszą
umową.
Wykonawca deklaruje realizację przedmiotu zamówienia za pomocą następującego pojazdu z zastrzeżeniem
§ 7 ust. 1e) :
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Marka …………………………. Model …………………………. Nr rejestracyjny …………………………
Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego przenieść jakichkolwiek praw lub obowiązków
związanych z umową na osoby trzecie.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe u osób trzecich w ramach wykonania
niniejszej umowy.
10. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla
siedziby Zamawiającego.
11. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych.
12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze
stron.
8.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik 8/Ł do umowy Nr ZP…. / 2019 /Ł
Szacunkowa długość trasy wynosi – 26 km (bez kilometrów dojazdowych).
Ustalono następujące przystanki na trasie przywozu:
1. ul. Legionów Polskich – przystanek autobusowy
2. ul. Ludowa – blok
3. ul. Ludowa - blok
4. ul. Legionów Polskich – parking przy Bricomarche
5. ul. Adamieckiego – przystanek autobusowy
6. ul. 1-go Maja - blok
7. ul. Korczaka – Apteka Blisko Ciebie
8. ul. Majakowskiego - blok
9. ul. Piłsudskiego – przystanek autobusowy
10. ul. Piłsudskiego - blok
11. Gołonóg „wieżowiec” – przystanek autobusowy
12. Ośrodek
Ustalono następujące przystanki na trasie odwozu:
1. Ośrodek
2. Gołonóg „wieżowiec” – przystanek autobusowy
3. ul. Piłsudskiego – blok
4. ul. Piłsudskiego – przystanek autobusowy
5. ul. Majakowskiego - blok
6. ul. Korczaka – Apteka Blisko Ciebie
7. ul. 1-go Maja - blok
8. ul. Adamieckiego – przystanek autobusowy
9. ul. Legionów Polskich – parking przy Bricomarche
10. ul. Ludowa – blok
11. ul. Ludowa – blok
12. ul. Legionów Polskich – przystanek autobusowy
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