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          Załącznik Nr 1 do SIWZ  
Znak sprawy: IR.271.6.2015 

 
Nazwa i adres wykonawcy  

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

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

…………………………………  

NIP ………………..……………  

tel./faks ......................................  

internet ......................................  

e-mail .........................................  

GMINA REWAL 

ul. Mickiewicza 19  

72-344 Rewal 

 

O F E R T A 

 
1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w 

zakresie: Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Gminie Rewal wraz z 
zapewnieniem opieki podczas przewozu, w roku szkolnym 2015-2016” oferujemy 

świadczenie przedmiotowej usługi:  

 

1a)    za cenę brutto - ................................. zł  

 

Słownie:.................................................................................................................................  

 

1b) - w tym cena jednostkowego biletu miesięcznego na trasie: 

 Kamień Pomorski – Rewal (przez Pobierowo) i z powrotem wynosi: 

…………………………… zł brutto 

 Cerkwica – Rewal i z powrotem wynosi : …………………………………….. zł brutto 

 Sadlno – Rewal (przez Niechorze) i z powrotem wynosi : 

…………………………………………….. zł 

2. Cena określona w pkt.1 a) stanowi sumę cen wszystkich biletów miesięcznych wskazanych  

w pkt 1b) (i pomnożonych przez ilość uczniów) w całym okresie realizacji zamówienia tj. od 01 

września 2015r. do 24 czerwca 2016r.  

 

3. Termin płatności faktury wynosi ……………..……. dni (wartość oceniana).  

 

4. Oświadczamy, że cena oferty obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferowana cena zawiera wartość wykonania 

całości przedmiotu zamówienia na cały okres realizacji zamówienia tj. w okresie od 01 września  

2015r. do 24 czerwca 2016r. z wyłączeniem dni wolnych od nauki.  

Podana cena jednego biletu miesięcznego na poszczególnej trasie jest stała do końca realizacji 

przedmiotu zamówienia.  

 

5. Oświadczamy, iż zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia tj. świadczyć usługi o 

odpowiednim standardzie, odpowiednimi środkami transportu zapewniającymi bezpieczeństwo 

przejazdu dzieci i ich opiekunów w oparciu o dedykowane (wyłączne) trasy dowodu..  
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6. Oświadczam, że akceptujemy warunki, zasady i terminy płatności, określone w akceptowanym 

przez nas bez zastrzeżeń i uwag projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej oferty.  

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w SIWZ 

tj. 30 dni.  

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z miejscem – trasą realizacji zamówienia, SIWZ, projektem 

umowy oraz wszystkimi innymi dokumentami i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, oraz 

uznajemy się za związanych określonymi w nich warunkami.  

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z miejscem – trasą realizacji zamówienia, SIWZ, projektem 

umowy oraz wszystkimi innymi dokumentami i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, oraz 

uznajemy się za związanych określonymi w nich warunkami.  

10. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie od 01 września 2015r. do 24 czerwca 

2016r.  

10. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez zamawiającego na warunkach zawartych w specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia.  

11. Informujemy, iż informacje składające się na ofertę a stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą 

być udostępniane innym uczestnikom postępowania, zostały wraz z uzasadnieniem 

wymaganym art.8 ust.3, oddzielnie spięte i oznakowane „Informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. 

12. Podajemy nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy (w przypadku nie powoływania się na podwykonawców na ww.  zasadach 

– wpisać: nie dotyczy): 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………



) Niepotrzebne skreślić  

) Nazwę (firmę) podwykonawcy należy podać wyłącznie wówczas, gdy wykonawca powołuje się na zasoby 

podwykonawców, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy tj. w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy.  

 

 

 

 

 

 

 

Dnia ......................... 2015r. ......................................................................................  
                                                                                                Podpis osoby   
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Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór 

        ………………………………….. 

pieczęć Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE 

Ubiegając się o zamówienie publiczne, pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie z art. 

24 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 

907 ze zm.) na wykonanie zamówienia pn.: 

„Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Gminie Rewal wraz z zapewnieniem opieki 

podczas przewozu, w roku szkolnym 2015-2016” 

ja, niżej podpisany, reprezentujący Firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako 

upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu 

reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że; 

 

spełniamy warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem/potwierdzamy 

własnoręcznymi podpisami* świadom/ świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 233, 271, 297 

Kodeksu Karnego. 

*niepotrzebne skreślić 

 

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

miejscowość, data                            (data, podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do reprezentowania  

                                                                                       wykonawcy w obrocie prawnym ) 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ  

Znak sprawy: IR.271.6.2015 
 

 

……………………………………… 

   pieczątka firmowa wykonawcy  

 

 

 

Wykaz wykonanych lub wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech 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 (co najmniej jedna usługa, która trwała co najmniej 10 miesięcy o 

wartości co najmniej 80.000,00 zł) 

 

L.p Nazwa i adres  
podmiotu - 

zamawiającego 

Przedmiot  
(rodzaj /nazwa i miejsce 

wykonania usług) 

Data wykonania usług  
rozpoczęcie/zakończenie 

Wartość  

wykonanych 

usług  
brutto 

     

     

     

     

     

 

 

 

Dnia ......................... 2015r. ......................................................................................  
                                                                         Podpis osoby uprawnionej 
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         Załącznik Nr 4 do SIWZ  

Znak sprawy: IR.271.6.2015 
 

 

……………………………………… 

   pieczątka firmowa wykonawcy  

 

Zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia 

 
Ja/my niżej podpisany/podpisani .................................................................................  
Imię i nazwisko  

jako udostępniający:  

.......................................................................................................................................................  
Nazwa Firmy  

świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 233 §1 i 297 §1 Kodeksu 

Karnego) niezgodnych ze stanem faktycznym oraz odpowiedzialny solidarnie zgodnie z art.26 ust.2e ustawy, za 

wyrządzoną szkodę spowodowaną nie udostępnieniem zasobów jak niżej:  

 

OŚWIADCZAM 
że w postępowaniu :  
Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Gminie Rewal wraz z zapewnieniem opieki 
podczas przewozu, w roku szkolnym 2015-2016  udostępniamy poniższemu wykonawcy:  

.......................................................................................................................................................  
Nazwa wykonawcy składającego ofertę  

swoje zasoby w zakresie wiedzy i doświadczenia  
1. Udostępnienie wiedzy i doświadczenia nastąpi w postaci: *  

a) Bezpośredniego naszego udziału w realizacji zamówienia przez wykonanie określonej części 

zamówienia w formie podwykonawstwa:  

................................................................................................................................................  
wymienić realizowaną część zamówienia  

b) Udział w formie ...................................................................................................................  
określić formę udziału (konsultacji, nadzoru, doradztwa, innej)  

2. Nasze zasoby wiedzy i doświadczenia zostaną udostępnione wyżej wymienionemu wykonawcy 

na zasadach:  

a) Sposób wykorzystania zasobów ...........................................................................................  
wymienić czynności wykonywane przez podmiot udostępniający  

b) Charakter stosunku łączącego podmiot udostępniający z wykonawcą 

................................................................................................................................................  
porozumienie, umowa, itp.  

c) Czas realizacji (w okresie realizacji umowy z zamawiającym) od ................ do ............... .  
* Niepotrzebne skreślić  

 

 

...............................................................  
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania  

podmiotu udostępniającego niezbędne zasoby 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ  

Znak sprawy: IR.271.6.2015 
 

 

 

……………………………………… 

   pieczątka firmowa wykonawcy  

 

 

Wykaz narzędzi, wyposażenie zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w 

celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami , w 

postępowaniu: Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Gminie Rewal wraz z 
zapewnieniem opieki podczas przewozu, w roku szkolnym 2015-2016,  (dysponowanie środkami 

transportu – autobusami do przewozu dzieci w ilości minimum 3 sztuki) 

 
 

Lp.  

Nazwa środka transportu 
Data ważności 

zezwolenia 

dopuszczającego  
pojazd do ruchu 

NR 

rejestracyjny 
Podstawa 

dysponowania 

     

     

     

     

     

     

     

 
UWAGA: należy załączyć dowody dotyczące głównych usług, czy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie. Dowodami o których mowa powyżej są poświadczenia, z tym że w 

odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenia powinny być 

wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminy składania ofert, lub oświadczenie 

wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać poświadczenia.  

 

Za główne należy uznać takie usługi, które potwierdzają spełnianie warunków udziału określone 

w roz. V pkt. 1 lit b) SIWZ.  

 

 

Dnia..................2015 r. Imię i nazwisko ............................................................................................  
                                                                                                        Podpis osoby uprawnionej 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ  

Znak sprawy: IR.271.6.2015 
 

 

……………………………………… 

   pieczątka firmowa wykonawcy  
 

 

Zobowiązanie do udostępnienia 

narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych 

 
Ja/my niżej podpisany/podpisani .................................................................................  
Imię i nazwisko  

jako udostępniający:  

.......................................................................................................................................................  
Nazwa Firmy  

 

świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 233 §1 i 297 §1 Kodeksu 

Karnego) niezgodnych ze stanem faktycznym oraz odpowiedzialny solidarnie zgodnie z art.26 ust.2e ustawy, za 

wyrządzoną szkodę spowodowaną nie udostępnieniem zasobów jak niżej:  

OŚWIADCZAM 
że w postępowaniu :  
Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Gminie Rewal wraz z zapewnieniem opieki 

podczas przewozu, w roku szkolnym 2015-2016 oddaję do dyspozycji poniższemu wykonawcy:  

.......................................................................................................................................................  
Nazwa wykonawcy składającego ofertę  

swoje zasoby w zakresie narzędzi, wyposażenie zakładu i urządzeń technicznych  

przewidzianych do realizacji powyższego zadania  
1. Udostępnienie powyższych zasobów nastąpi w postaci: *  

a) Bezpośredniego naszego udziału w realizacji zamówienia przez wykonanie określonej części 

zamówienia: ..........................................................................................................  
wymienić realizowaną część zamówienia  

b) Bezpośredniego udostępnienia ................................... do dyspozycji wykonawcy (bez udziału 

podmiotu udostępniającego w realizacji zamówienia) 

..........................................................................................................................................  
wymienić rodzaj zasobu oraz ilości  

2. Nasze zasoby zostaną udostępnione wyżej wymienionemu wykonawcy na zasadach:  

a) Sposób wykorzystania zasobów  

............................................................................................................................................... wymienić 

czynności wykonywane przez udostępnione zasoby  

b) Charakter stosunku łączącego podmiot udostępniający z wykonawcą 

................................................................................................................................................  
porozumienie, umowa, itp.  

c) Czas realizacji (w okresie realizacji umowy z zamawiającym) od ................ do ............... .  
* Niepotrzebne skreślić  

 

 

 

...............................................................  
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania  

        podmiotu udostępniającego niezbędne zasoby 
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Załącznik Nr 7 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

pieczęć wykonawcy/wykonawców 

 

 

Oświadczenie 1 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn.  

„Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Gminie Rewal wraz z zapewnieniem opieki 

podczas przewozu, w roku szkolnym 2015-2016” 

 

- oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,  

poz. 907 z późn. zm.). 

2. Prawdziwość powyższych danych potwierdzamy własnoręcznym podpisem świadom/świadomi 

odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego. 

 

 

…......................, dnia….......................                 …………..................................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka/pieczątki 

 

                                                           
1   Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 

powyższy  dokument podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Pełnomocnik 

umocowany  do składania oświadczeń - w imieniu każdego Wykonawcy - osobno. 
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Załącznik Nr 8 do SIWZ  Oświadczenie (informacja) Wykonawcy, o którym mowa w art. 

26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

 

 

 

 

pieczęć wykonawcy/wykonawców 

 

Oświadczenie (informacja) 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn.  

 

„Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Gminie Rewal wraz z zapewnieniem opieki 

podczas przewozu, w roku szkolnym 2015-2016” 

 

- w wykonaniu dyspozycji art. 26 ust. 2d, w związku z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,  

poz. 907 z późn. zm.) niniejszym informuję, że: 

1) Nie należę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) *; 

2) Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) i w związku z tym 

składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.*. 

 

* niepotrzebne skreślić  

 

........................., dnia .........................                  …..………........................................................ 

Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka /pieczątki 
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        Zał. nr 9 do SIWZ 

 

Tab. 1. Szczegółowe zestawienie liczby dowożonych uczniów w roku szkolnym 2015/2016 

 

Miejscowość z której 

dziecko jest 

dowożone: 

 

Wyszczególnienie: 

Zespół Szkół 

Sportowych w 

Rewalu 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny 

w Niechorzu 

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących 

w Pobierowie 

Liczba uczniów Liczba uczniów Liczba uczniów 

Śliwin 37 0 0 

Trzęsacz 7 0 0 

Pustkowo 9 0 0 

Ninikowo 1 0 0 

Pobierowo 3 0 0 

Pogorzelica 5 16 0 

Niechorze 21 0 0 

Cerkwica 8 0 0 

Lędzin 3 6 0 

Karnice 5 0 0 

Konarzewo 10 8 0 

Rogozina 6 6 0 

Sadlno 2 14 0 

Skalno 2 1 0 

Gostyń 1 0 0 

Włodarka 2 0 0 

Modlimowo 1 0 0 

Drozdowo 1 5 0 

Gościmierz 1 0 0 

Paprotno 1 0 0 

Kamień Pomorski (plac 

przy Netto) 
0 0 16 
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Kamień Pomorski (os. 

Chopina) 
0 0 2 

Wrzosowo 0 0 2 

Strzeżewko 0 0 2 

Strzeżewo 0 0 1 

Gostyń („Orlik”) 0 0 5 

Gostyń (kościół) 0 0 6 

Trzebieradz 0 0 3 

Skrobotowo 0 1 0 

Drozdówko 0 3 0 

Zapolice 0 1 0 

ogółem: 126 61 37 

 

 

 

 

Trasy: 

1) Kamień Pomorski – Rewal i z powrotem (Kamień Pomorski – Wrzosowo – Strzeżewko – 

Strzeżewo – Gostyń – Trzebieradz – Pobierowo – Pustkowo – Trzęsacz – Rewal) 

2) Cerkwica  - Rewal i z powrotem (Cerkwica – Karnice – Ninikowo – Śliwin - Rewal) 

3) Lędzin – Rewal i z powrotem (Lędzin – Drozdówko – Drozdowo - Sadlno – Zapolice – Rogozina 

– Konarzewo – Skalno – Pogorzelica – Niechorze – Rewal)  
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UMOWA Nr ID.272.06.2015 

 

Zawarta w dniu …………….2015 r. roku pomiędzy:  

Gminą Rewal reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy – Roberta Skraburskiego    

            przy kontrasygnacie Iwony Bulanowskiej - Skarbnika Gminy   

            zwanym dalej Zamawiającym 

a  

……………. -  zwanym dalej Wykonawcą. 

 

Niniejsza umowa na: Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Rewal, w komunikacji zamkniętej w roku 

szklonym 2015/2016 wraz z organizacją opieki wychowawczej nad dowożonymi dziećmi, została 

zawarta zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 

907 ze zm.). 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć 

usługi przewozowe ( dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Rewal ) realizowane w 

ramach komunikacji zbiorowej i na podstawie biletów miesięcznych szkolnych ulgowych wg 

wskazanej trasy: 

a) Kamień Pomorski – Rewal i z powrotem (Kamień Pomorski – Wrzosowo – Strzeżewko – 

Strzeżewo – Gostyń – Trzebieradz – Pobierowo – Pustkowo – Trzęsacz – Rewal) 

b) Cerkwica  - Rewal i z powrotem (Cerkwica – Karnice – Ninikowo – Śliwin - Rewal) 

c) Lędzin – Rewal i z powrotem (Lędzin – Drozdówko – Drozdowo - Sadlno – Zapolice – 

Rogozina – Konarzewo – Skalno – Pogorzelica – Niechorze – Rewal)  

2. Usługi, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przystosowanym 

taborem, będącym w jego dyspozycji, w dniach prowadzenia nauki w szkole: rozpoczęcie od 

2015-09-01, zakończenie: 2015-06-24 (w roku szkolnym 2015/2016). 

3. Dowóz dzieci musi być zgodny z planem zajęć lekcyjnych, który dostarczy Wykonawcy właściwy 

Dyrektor Szkoły, w terminie do 31 sierpnia 2015 r.. 

4. Podstawą do ułożenia planów przewozów będą dostarczone przez Dyrektorów szkół imienne listy 

uczniów uprawnionych do korzystania z określonych umową przewozów, które będą 

aktualizowane  każdego miesiąca. Imienne listy uczniów powinny zawierać w szczególności: imię 

i nazwisko, miejsce zamieszkania, określenie szkoły. 

 

 § 2 

1. Zamawiający za wykonaną usługę zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości wartości 

brutto biletów miesięcznych szkolnych, wskazanych w pkt 2, wystawionych na podstawie list 

imiennych uczniów, o których mowa w § 1 pkt 4. 

2. Wartość jednego biletu miesięcznego, na trasach wskazanych w § 1 pkt 1, jest następująca: 

a)  Kamień Pomorski – Rewal: …………………. zł, 

b) Cerkwica – Rewal: …………………………… zł, 

c) Sadlno – Rewal: ………………………….. zł 

3. Zapłata wynagrodzenia następować będzie  na podstawie faktury przedłożonej 

Zamawiającemu na koniec każdego miesiąca  w terminie 14 dni od jej przedłożenia. 

 

§ 3 

1.  Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć na własny koszt: 

 dzieci przewożone do szkoły i z powrotem, 

 kierowcę, 

 autobus w zakresie OC, NW. 

2.  Transport, pod rygorem naliczenia kary umownej wskazanej w § 9, świadczony będzie  



13 
 

     wyłącznie taborem sprawnym technicznie i posiadającym wszelkie konieczne badania  

     i pozwolenia. oraz przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia. 

 

§ 4 

Koszty przygotowania, eksploatacji, napraw itp. taboru przewozowego pokrywa w całości Wykonawca. 

 

§ 5 

1. W razie niewykonania przez Wykonawcę usługi, o której mowa w § 1, Wykonawca pokrywa   

     koszty związane z zorganizowaniem przez Zamawiającego transportu zastępczego  

     przewozu dzieci - bez względu na środek transportu. 

2.  W razie zaistnienia sytuacji opisanej w pkt 1 niniejszego paragrafu Zamawiający potrąci  

     koszty poniesione za przewóz dzieci transportem zastępczym z wynagrodzenia, o którym  

     mowa w § 2 ust.1 lub kieruje roszczenie na drogę postępowania sądowego. 

 

§ 6 

1. Wykonawca podczas wykonywania dowozu bezwzględnie zapewni osobę pełniącą  

    obowiązki konwojenta, która posiadać będzie odpowiednie uprawnienia i  która odpowiadać  

    będzie za bezpieczeństwo podczas przewozu dzieci. Wykonawca za działania lub zaniechania tej  

   osoby ponosi pełną odpowiedzialność. 

2. Nadzór nad przewożonymi dziećmi odbywać się będzie zgodnie z zasadami współżycia  

    społecznego i dobrymi obyczajami. 

3. Za zatrudnienie konwojenta, wymienionego w pkt 1, Wykonawca nie otrzyma dodatkowego  

    wynagrodzenia. 

4. Przed rozpoczęciem wykonywania niniejszej umowy Wykonawca obowiązany jest ukończyć  

    szkolenie, zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z dnia  

   18.07.2008 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. 2008.132.841 z późn. zm.)   

 

§ 7 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy, które mogą być zmienione w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy na następujących 

warunkach w zakresie: 

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w poszczególnych miesiącach w 

ilości przewożonych dzieci - zakupu biletów oraz w rozkładzie jazdy spowodowanych zmianą 

miejsca zamieszkania uczniów oraz miejsca uczęszczania do poszczególnych szkół. 

W przypadku konieczności dokonania zmian w rozkładzie jazdy lub ilości przewożonych osób 

zamawiający przedstawi wykonawcy pisemną zmianę pięciodniowym wyprzedzeniem w 

stosunku do planowanego terminu wprowadzenia zmian. 

Zmiany w rozkładzie jazdy lub ilości przewożonych osób spowodowanych zmianą miejsca 

zamieszkania uczniów oraz miejsca uczęszczania do poszczególnych szkół wprowadzone w 

czasie obowiązywania niniejszej umowy nie wymagają formy aneksu, 

2) ceny jednego biletu miesięcznego podana w ofercie może ulec zmianie jedynie w przypadku gdy 

potrzeba zmiany będzie wynikała ze zmiany przepisów prawa. 

3) Zmiany podwykonawcy, wprowadzeniu podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w treści 

oferty złożonej przez Wykonawcę lub rezygnacji z podwykonawcy - w przypadku gdy 

Wykonawca polegał na zasobach podwykonawcy na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z 

podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

4) Zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, 

przekształceniem lub połączeniem z inną firmą. 

5) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana 
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nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub 

zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy. 

 

§ 8 

1.  Wszelkie szkody powstałe w związku z przewozem dzieci pokrywa w pełniej wysokości  

      Wykonawca. 

2.  Dochodzenie, w celu ustalenia wysokości odszkodowania, prowadzi Zamawiający  lub  

     organ państwowy do tego powołany. 

3.  W sprawach spornych co do wysokości szkody rozstrzyga Sąd według właściwości  

     poszkodowanego.     

         

§ 9 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i może być rozwiązana za miesięcznym okresem 

wypowiedzenia umowy, ze skutkiem na koniec miesiąca. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w trybie natychmiastowym, jeżeli:  

a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi bez uzasadnionej przyczyny oraz nie 

kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

d) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

  

§ 10 

W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający będzie uprawniony do 

naliczenia kary umownej w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 

stwierdzonych uchybień. Ponadto w takim przypadku Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od 

niniejszej umowy w trybie natychmiastowym .  

 

§ 11 

Wszelkie zmiany do umowy pod rygorem nieważności muszą mieć charakter pisemny. 

 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 13 

Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

                  S T R O N Y  

 

 

 


