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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 

Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 
 

Rozdział 2 Oferta wraz z formularzami: 
 

Formularz 2.1. Formularz „Oferta”; 
 
Formularz 2.2. Formularz cenowy dla części 1 i 2; 
 
Rozdział 3 Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu/wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy  
z postępowania; 

 
Formularz 3.1. Wzór - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 

ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - składa 
każdy Wykonawca wraz z ofertą; 

 

Formularz 3.2. Wzór - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 
ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - 
składa każdy Wykonawca wraz z ofertą; 

 

Formularz 3.3. Propozycja - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia - składa każdy Wykonawca wraz z ofertą; 

 

Formularz 3.4. Propozycja - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 
- składa każdy Wykonawca bez wezwania w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa  
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp; 

 

Formularz 3.5. Propozycja - Wykaz usług - składa na wezwanie Zamawiającego 
Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej; 

 
Formularz 3.6. Propozycja - Wykaz osób - składa na wezwanie Zamawiającego 

Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej; 
 
Formularz 3.7. Propozycja - Wykaz narzędzi - składa na wezwanie Zamawiającego 

Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej; 
 
Tom II: WARUNKI UMOWY 
Rozdział 1 Wzór „Umowy” 
 
Tom III: Opis przedmiotu zamówienia 
 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją. 
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TOM I  
 

Instrukcja dla Wykonawców wraz z formularzami 
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Rozdział 1 

Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 
 
1. ZAMAWIAJĄCY 
 Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie 

 adres: ul. Kościelna 27, 05-135 Wieliszew 
 TEL.+48 22 782 29 91, 797 004 910, FAX. +48 22 782 29 92 
 REGON:013270577, NIP:536-17-58-264 
 e-mail: cuw@wieliszew.pl 
 adres strony internetowej: www.edukacja.wieliszew.pl 

 
2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

2.1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:  
CUW.271.6.2019 
We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy winni powoływać się na wyżej 
podane oznaczenie. 
 

3. TRYB POSTĘPOWANIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”.  

 
4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

4.1. „Dowożenie uczniów z terenu Gminy Wieliszew do szkół w latach 2020-2021 
w podziale na 2 części: 
Część 1: Dowożenie uczniów z terenów Gminy Wieliszew nieobjętych 

komunikacją publiczną do szkół w latach 2020-2021, 
Część 2: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wieliszew do 

szkół i placówek na terenie powiatu legionowskiego w latach 2020-
2021”. 

 
 Przedmiot zamówienia obejmuje dowożenie uczniów i wychowanków z terenu Gminy 

Wieliszew objętych obowiązkiem dowożenia do szkół i przedszkoli w dniach, w których będą 
realizować obowiązek szkolny lub przedszkolny w latach 2020-2021 

 
 Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie III Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści również „SIWZ” lub „specyfikacją”. 
 

4.2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych 
we wzorze umowy stanowiącym Tom II SIWZ. 

  
Oznaczenie przedmiotu zamówienie wg CPV:  

 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego 
 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 
 
4.3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 
 

 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający 
żąda podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby 
Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
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wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
pkt 2 ustawy Pzp. 
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,  
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

4.4. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SIWZ. 
 

4.5. Stosownie do treści art. 29 ust 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę  osób wykonujących 
czynności w zakresie prowadzenia pojazdów wykorzystywanych do przewożenia uczniów 
i wychowanków z terenu Gminy Wieliszew. 

4.6. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, 
będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 
r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 poz. 1040). 

4.7. Zamawiający wymaga na każde żądanie w trakcie realizacji zamówienia złożenia przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących powyższe czynności lub zanonimizowanych umów o pracę (bez 
ujawniania danych osobowych) lub dokumentów potwierdzających opłacanie składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
wraz z informacją o liczbie odprowadzanych składek w postaci zaświadczenia właściwego 
oddziału ZUS czy też w postaci zanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie 
pracownika przez Wykonawcę do ubezpieczeń. 

4.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w przypadku stwierdzenia 
nie zatrudniania przy realizacji zamówienia wymaganych przez Zamawiającego osób na 
umowę o pracę lub nie przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie oświadczenia lub 
innych wymaganych dokumentów potwierdzających zatrudnienie takich osób. 

4.9. Powyższe wymogi dotyczą również podwykonawców wykonujących czynności wskazane  
w pkt. 4.5. 

 

4.10. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienie zostanie udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia 
zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług. Zamówienie będzie 
polegało na powtórzeniu podobnych usług i będzie zgodne z przedmiotem zamówienia 
podstawowego oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy 
obliczaniu wartości zamówienia. 

 Udzielenie powyższego zamówienia będzie uzależnione od faktu posiadania przez 
Zamawiającego środków finansowych. 

 

 

4.11. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie z 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145) i ustawie z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) 

 

 
5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia: 
Część 1 od 02.01.2020 do 21.12.2021 r. 
Część 2 od 02.01.2020 do 21.12.2021 r. 
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Zamówienia będzie realizowane w dniach nauki szkolnej, z wyłączeniem dni 
wolnych od zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 
 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego. 

 
6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 
  

6.2.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów w tym wymogi związane  
z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego. 

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który posiada aktualną licencję na 
wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub aktualne zezwolenie na 
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 
2001 r. o transporcie drogowym i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. 

 
6.2.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 
 

6.2.3. Zdolność techniczna lub zawodowa  

 a) Wykonawcy: 
 

 Minimalne warunki dotyczące doświadczenia Wykonawcy: 
Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielonego 
zamówienia, to taki, który wykaże się doświadczeniem, w należytym wykonaniu, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, co najmniej: 
 
w zakresie Części 1 
- jednej usługi polegającej na przewozie wraz z opieką uczniów do szkoły, 
wykonywanej w sposób ciągły przez okres minimum 1 roku szkolnego, a jej 
wartość wynosiła brutto minimum 20 000,00zł. 

 
w zakresie Części 2 
- jednej usługi polegającej na przewozie wychowanków lub uczniów 
niepełnosprawnych wraz z opieką do szkół lub placówek 
oświatowych/wychowawczych/opiekuńczych i usługa ta wykonywana była 
w sposób ciągły przez okres minimum 1 roku szkolnego, a jej wartość wynosiła 
brutto minimum 100 000,00zł. 

 
UWAGA: dla wartości wskazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający 
przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP tej waluty z dnia ogłoszenia niniejszego 
postępowania 

 

b) osób 

Minimalne warunki dotyczące dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do 
realizacji zamówienia: 
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Wykonawca musi wykazać osoby, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia publicznego legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem 
odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję 
wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji 
zamówienia, spełniające następujące wymagania: 

 
w zakresie Części 1 

1) osoba proponowana do pełnienia funkcji: kierowca pojazdu 

- minimalna liczba osób: 1  

- Kwalifikacje zawodowe:  
uprawnienia do prowadzenia pojazdu wskazanego w wykazie narzędzi 
 
w zakresie Części 2 

 

1) osoba proponowana do pełnienia funkcji: kierowca pojazdu 

- minimalna liczba osób: 1  

- Kwalifikacje zawodowe:  
uprawnienia do prowadzenia pojazdu wskazanego w wykazie narzędzi 
 

2) osoba proponowana do pełnienia funkcji: opiekun 

- minimalna liczba osób: 1  

- Kwalifikacje zawodowe:  
przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz nie figuruje w 
Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym 
  

Zamawiający nie dopuszcza wskazania tego samego kierowcy pojazdu do obydwu części 
postpowania. 
 
c) narzędzia: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub 
będzie dysponował na czas realizacji niniejszego zamówienia następującym narzędziami 
w celu wykonania zamówienia: 

 
w zakresie Części 1 
- min. 1 pojazd o co najmniej 10 miejscach siedzących łącznie z siedzeniem dla kierowcy i 
rokiem produkcji nie wcześniejszym niż 2009 r. Pojazd musi posiadać aktualne badania 
techniczne oraz ważne ubezpieczenie OC i NNW. 
 
w zakresie Części 2 
- min. 1 pojazd odpowiednio oznakowany informujące o osobach z niepełnosprawnością 
we wnętrzu, o co najmniej 16 miejscach siedzących łącznie z siedzeniem dla kierowcy, 
przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (adnotacja 
w dowodzie rejestracyjnym), wyprodukowany nie wcześniej niż w 2009 r. Pojazd musi 
posiadać aktualne badania techniczne oraz ważne ubezpieczenie OC i NNW. 
 
Zamawiający nie dopuszcza wskazania tego samego pojazdu do obydwu części 
postępowania. 
 



„Dowożenie uczniów z terenu Gminy Wieliszew do szkół w latach 2020-2021 w podziale na 2 części” 
 

 
 

 

8 | S t r o n a  
Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie 

05-135 Wieliszew, ul. Kościelna 27 
tel. (22) 782 29 90, e-mail: cuw@wieliszew.pl 

 
 

6.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, 
o których mowa w pkt. 6.2 IDW Wykonawcy wykazują łącznie. 

6.4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ 
na realizację zamówienia. 

 

7.  PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY 

7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego 
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy 
Pzp. 

7.2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w przypadku wystąpienia przesłanki,  
o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, tj.: 
1) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 
978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego chyba, że sąd zarządził likwidację jego 
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 

7.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

7.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–
20 lub ust. 5 pkt 1 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. 

7.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę  
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione 
na podst. pkt. 7.4. IDW. 

7.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

 

8. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy  
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu. 

8.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 
a) nie podlega wykluczeniu z postępowania, 
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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8.2. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.1. IDW Wykonawca zobowiązany jest złożyć  
w formie pisemnej wraz z Ofertą, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Rozdziale 3 Tomu 
I niniejszej SIWZ (Formularz 3.1., Formularz 3.2.). 

8.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz 
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania  
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona  
w Rozdziale 3 Tomu I niniejszej SIWZ (Formularz 3.4.). 

8.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp. 

8.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału  
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 
dokumentów. 

8.6. Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona 
oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona 
jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu 

 
8.7. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące 

oświadczenia i dokumenty: 
 
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

8.7.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

 
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, 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. 

2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt 8.7.1. ppkt 1), zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument 
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby. 

Dokumenty/oświadczenia o których mowa powyżej winny być wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
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Analogicznie do treści § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczącego terminu wystawienia 
odpowiednich dokumentów składanych przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium RP, odpis o którym mowa w pkt 8.7.1) IDW winien być 
wystawiony także nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

 
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

8.7.2. Aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub 
aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób, zgodnie 
z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. 

8.7.3. Wykaz wykonanych usług, 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. 

8.7.4. Dowody określające czy wymienione w wykazie usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane przez Wykonawcę 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 składania ofert. 

8.7.5.  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 do dysponowania tymi osobami. 

8.7.6. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 
w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do 
dysponowania tymi zasobami. 

8.7.7. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą 
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu 
na rzecz, którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 
zakresie. 

8.8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów  
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych  
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 
wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

8.9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują 
się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w 
celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, 
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 
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9.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJACYCH NA ZASOBACH INNYCH 
PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ 
ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘSCI ZAMÓWIENIA 
PODWYKONAWCOM 

9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych. 

9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. Propozycję treści dokumentu (zobowiązania) „Zobowiązanie podmiotu do 
oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia” stanowi Formularz 3.3. 

9.3. Zamawiający ocenia, 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 bada, czy 
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 
1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

9.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane. 

 

9.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu na zasobach, którego polega 
Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału  
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 
zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną, o których mowa w pkt. 9.1. 

9.6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają  
w szczególności: 
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postepowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

9.7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 8.2. IDW. 
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9.8. 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.  

 

9.9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na 
etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w 
ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz 
o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. 

 

9.10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,  
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJACYCH SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA) 

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego. 

10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden  
z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 6.2. IDW. 

10.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia  
o których mowa w pkt. 8.2. IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

10.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa 
w pkt. 8.3. IDW składa każdy z Wykonawców. 
 

10.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni 
zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których 
mowa w pkt. 8.7., przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.7.2.) - 
8.7.4.), składa odpowiednio Wykonawca]Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie 
warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt. 6.3. IDW.  

 

11. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH 
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

11.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku 
– Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529 oraz z 2015 r., poz. 18300), osobiście, za 
pośrednictwem posłańca, faksu lub drogą elektroniczną z uwzględnieniem wymogów 
dotyczących form, ustanowionych poniżej w pkt. 11.4-11.8. IDW. 

11.2. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: 
P. Jacek Banaszek 
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e-mail: dyrektor_cuw@wieliszew.pl.pl 
fax. +48 22 782 29 92; 

11.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
inne informacje za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie 
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

11.4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
 

11.5. Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 poz. 1126), zwanym 
dalej „rozporządzeniem” należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem. 

11.6. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 9.2. IDW należy złożyć w oryginale.    

11.7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo Wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca – odpowiednio w 
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

11.8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, 
gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

11.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

12.  UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ 

12.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Prośby o wyjaśnienia należy kierować na adres:  

 
Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie 

ul. Kościelna 27 
05-135 Wieliszew 

12.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 
dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 
treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

12.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 12.2. lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. 

12.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  
o którym mowa w pkt 12.2. 

12.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej. 

12.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnienia, jako obowiązującą 
należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

12.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ 
Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a 
także zamieści ją na stronie internetowej. 

12.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach 
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Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

12.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany  
w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania 
ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp. 

12.10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.  
 
13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

13.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

14.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. 

14.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania z ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, 
o którym mowa w pkt 14.1. o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

14.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 
orzeczenia. 

 
15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

15.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z podziałem przedmiotu 
zamówienia podanym w pkt. 4.1. IDW. 

15.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
15.3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość Części. 
15.4. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium. 
15.5. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta”, zgodny z Formularzem 2.1. oraz niżej 

wymienione dokumenty: 
15.6. Formularz cenowy zgodny z Formularzem 2.2. w zakresie części, na którą Wykonawca 

składa ofertę. 
15.7. Wraz z ofertą winny być złożone: 
15.7.1. Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 8.1. IDW. 
15.7.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie 
wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do 
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie 
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

15.7.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność  
z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów 
składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać  
w szczególności 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), a Wykonawca wskazał to wraz ze 
złożeniem oferty. 

15.7.4. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w przypadku gdy Wykonawca polega na 
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zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu. 

15.8. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. 

15.9. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 
w formie formularzy stanowiących załączniki do IDW, winny być sporządzone zgodnie  
z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

15.10. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

15.11. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym 
razie nie będzie uwzględnione. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone  
i kolejno ponumerowane z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 15.9. W treści oferty 
winna być informacja o liczbie stron. 

15.12. Zamawiający informuje, że 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,  
w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, ze nie mogą być one udostępniane oraz 
wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 
4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 
U. z 2013 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako 
tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób 
uniemożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać” z zachowaniem kolejności numerowania 
stron. 

15.13. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, 
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 
Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane 
następująco: 

Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie 
ul. Kościelna 27 

05-135 Wieliszew 
oraz opisane: 
 

Oferta na: „Dowożenie uczniów z terenu Gminy Wieliszew do szkół w latach 
2020-2021 w podziale na 2 części” 

 
w zakresie części ……………. 

 

„Nie otwierać przed dniem 16.12.2019 r., godz. 12:00” 

 
15.14. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych 

wymagań będą obciążały Wykonawcę. 
15.15. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 

oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty 
powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed 
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upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a 
opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” 
lub „WYCOFANIE”. 

 

16.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

16.1. Cenę należy podać zgodnie z wymaganiami formularza cenowego dla Części, na którą 
Wykonawca składa ofertę, za cały przedmiot zamówienia.  

16.2. Wykonawca w Formularzu cenowym, o którym mowa w pkt. 16.1 określi ceny jednostkowe 
netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w tym formularzu następnie 
w tym formularzu wskaże w % stawkę podatku VAT oraz wyliczy cenę oferty brutto. 

16.3. Wartość brutto wykazaną w Formularzu cenowym Wykonawca przeniesie do Formularza 
„Oferta”. 

16.4. W razie jakichkolwiek wątpliwości wynikających np. z błędów w sumowaniu poszczególnych 
elementów rozliczeniowych, przy ocenie ofert brana będzie pod uwagę Cena Oferty po 
poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych zgodnie z art 87 ustawy Pzp. 

16.5. Wykonawca powinien wyliczyć Cenę oferty brutto tj. wraz z należnym podatkiem VAT 
w wysokości przewidzianej ustawowo. 

16.6. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (zł) z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku . 

16.7. Ceny ryczałtowe, określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji 
przedmiotu zamówienia z wyjątkiem sytuacji opisanych w Umowie. 

16.8.  Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym 
również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Tomach II-III 
niniejszej SIWZ.  

16.9 Jeżeli złożono ofertę, której  wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego  obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu 
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 
informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. 

 
17.  KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

17.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 
następujące kryteria oceny ofert: 
a) Cena – 60% 
b) Wyposażenie pojazdu w pasy bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach – 20% 
c) Rok produkcji pojazdu – 20% 

17.1.1. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za 
wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w pkt. 3 Formularza Oferty, 
którego wzór załączono do SIWZ – Formularz 2.1. W tym kryterium można uzyskać 
maksymalnie 60 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po 
przecinku. 
Liczba punktów w kryterium „Cena” (C) zostanie obliczona według następującego wzoru: 

 
 

C = 
C min 

x 60 pkt 
 C o 

gdzie: 
C min - cena (cena ofertowa brutto) oferty najtańszej 
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C o – cena (cena ofertowa brutto) oferty ocenianej 
 

17.1.2. Opis kryterium „Wyposażenie pojazdu w pasy bezpieczeństwa na wszystkich 
siedzeniach” 
 
Kryterium „Wyposażenie pojazdu w pasy bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach” 
będzie rozpatrywane na podstawie deklaracji Wykonawcy złożonej w  pkt. 4 Formularza 
„Oferta” w zakresie wyposażenia w pasy bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach 
pojazdu wykazanego w formularzu 3.4. Wykaz narzędzi. 

Punkty w tym kryterium będą przyznawane wg poniższych zasad: 

- TAK - wyposażenie pojazdu w pasy bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach. – 20 pkt. 

- NIE - brak wyposażenia pojazdu w pasy bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach – 0 
pkt. 

 

W przypadku nie zadeklarowania w Formularzu Oferta (pkt. 4) żadnej z ww. możliwości 
Zamawiający do oceny oferty, przyjmie wariant NIE - brak wyposażenia pojazdu w pasy 
bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach a w kryterium „Wyposażenie pojazdu w pasy 
bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach” zostanie przyznane 0 pkt. 

 

W przypadku skierowania do realizacji zamówienia więcej pojazdów niż jeden punktacja 
zostanie przyznana pojazdowi z najstarszym rokiem produkcji. 

 

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20,00 punktów. 

17.1.3. Opis kryterium „Rok produkcji pojazdu” 
UWAGA: 
Rok produkcji każdego z pojazdów nie może być wcześniejszy niż 2009 r. 
 
Kryterium „Rok produkcji pojazdu” będzie rozpatrywane na podstawie roku produkcji 
pojazdu skierowanego do realizacji zamówienia, zadeklarowanego przez Wykonawcę 
w pkt. 5 Formularza Oferty. W tym kryterium punktacja będzie przyznawana tylko jednemu 
pojazdowi skierowanemu przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. W przypadku 
skierowania do realizacji zamówienia więcej pojazdów niż jeden punktacja zostanie 
przyznana pojazdowi z najstarszym rokiem produkcji. 
 
Zamawiający przyzna następującą ilość punktów każdemu pojazdowi: 
- 0 pkt. – w przypadku produkcji pojazdu w roku 2009 
- 5 pkt. - w przypadku produkcji pojazdu w latach 2010 r. – 2012 r. 
- 10 pkt. - w przypadku produkcji pojazdu w latach 2013 r. – 2015 r. 
- 15 pkt. - w przypadku produkcji pojazdu w latach 2016 r. – 2017 r. 
- 20 pkt. - w przypadku produkcji pojazdu w latach 2018 r. – 2019 r. 
 
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów. 

17.1.4. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największa liczbę 
punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

 
P = C + P + R 
Gdzie:  
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P – łączna liczba punktów oferty ocenianej 
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” 
P – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Wyposażenie pojazdu w pasy 

bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach” 
R – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Rok produkcji pojazdu” 
 

17.2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

17.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione  
w Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze 
wzorem określonym w pkt 17.1.4. 

17.4. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

1)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, 
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert 
i łączną punktację, 
2)  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3)  Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub 
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 
4)  unieważnieniu postępowania. 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

17.5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa 
w pkt. 17.4.2 IDW, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez 
Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające. 

17.6.  Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 17.4.1 i 17.4.4 IDW, na stronie 
internetowej. 

18. WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

18.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych w 
Wieliszewie, ul. Kościelna 27, 05-135 Wieliszew, w terminie do 16.12.2019 r., do godziny 
11:30. 

18.2.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych w 
Wieliszewie, ul. Kościelna 27, 05-135 Wieliszew, w dniu 16.12.2019 r., o godzinie 
12:00. 

18.2. Otwarcie ofert jest jawne. 

18.3. Oferta złożona Zamawiającemu po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona 
Wykonawcy. 

 

19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY. 

19.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na 
wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców,  
w której Wykonawcy wskażą pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym 
oraz wystawiania dokumentów związanych z płatnościami. 
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19.2. Wykonawca przed zawarciem umowy jest zobowiązany do: 
1) przedłożenia oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu ciążących na nim jako pracodawcy, 

obowiązków w związku z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom 
przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 405), w zakresie działalności 
związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z 
opieką nad nimi, w tym w szczególności, obowiązku, o którym mowa w art. 21 
przedmiotowej ustawy, 

2) Przedłożenia do wglądu dowodu rejestracyjnego pojazdu skierowanego do realizacji 
zamówienia oraz dokumentów potwierdzających ważność ich badań technicznych oraz 
posiadania i ważnego ubezpieczenia OC i NNW, 

3) aktualną, opłaconą  polisę OC w zakresie prowadzonej działalności o wartości co 
najmniej 20.000, 00 zł – w zakresie części I / 100.000,00 zł – w zakresie części II. 

 

20. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

20.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 

21. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ WZÓR UMOWY. 

Wzór Umowy stanowi TOM II SIWZ. 

 

22.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ przysługujących Wykonawcy  
w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

22.1.  Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w 
Dziale VI ustawy Pzp. 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.  

22.2.  Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  
a. określenia warunków udziału w postepowaniu  
b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
c. odrzucenia oferty odwołującego;  
d. opisu przedmiotu zamówienia;  
e. wyboru najkorzystniejszej oferty.  

22.3.  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.  

22.4.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w 
postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, 
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu .  
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.  

22.5.  Terminy wniesienia odwołania:  
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22.5.1.  Odwołanie wnosi się 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.  

22.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej.  

22.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. IDW wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia.  

22.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:  
1) 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia;  
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.  

22.6.  Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy 
Działu VI ustawy Pzp. 

22.7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  

22.8.  Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za 
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 

 
 
23. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
23.1.  Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest 

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych, ul. Kościelna 27, 05-135 Wieliszew;  
23.2.  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wieliszew.pl. 
23.3.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu o udzielenia zamówienia publicznego oraz 

w celu archiwizacji. 
23.4.  Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień 

publicznych. 
23.5.   Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym. 
23.6.  Dane osób uprawnionych będą przechowywane począwszy od 1 stycznia roku 

kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy przez 
okres 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE. 

23.7.  Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych a także, na warunkach 
określonych w przepisach 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, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz 
ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego.  

23.8.   Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić 
Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
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zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może 
wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty 
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Rozdział 2 
Formularz Oferty i formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu/wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy  
z postępowania 
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Formularz 2.1. 
Formularz „Oferta” 

 

 
 
 
(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

OFERTA 

Do 
Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie 
ul. Kościelna 27 
05-135 Wieliszew 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:  
„Dowożenie uczniów z terenu Gminy Wieliszew do szkół w latach 2020-2021 

w podziale na 2 części” 
 

 
w zakresie Części ……… . 

 

MY NIŻEJ PODPISANI  
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  

działając w imieniu i na rzecz 
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) 

i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 
 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ). 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za 
związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto, w zakresie: 
 

- Cześci 1* …………………………………………PLN, słownie złotych:…………………............... 
zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym, 
 
- Części 2* ……………………………………………..PLN, słownie złotych:………………………………… 
zgodnie z załączonym do oferty Formularzem cenowym, 

 
4. DEKLARUJEMY, iż pojazd wykazany w formularzu 3.4. Wykaz narzędzi będzie wyposażony w 

pasy bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach, w zakresie: 
- Części 1*  

 

TAK / NIE* 
 

(Kryterium oceny ofert. Należy zaznaczyć TAK lub NIE); 
- Części 2*  

 

TAK / NIE* 
 

(Kryterium oceny ofert. Należy zaznaczyć TAK lub NIE); 
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5. ZOBOWIĄZUJEMY się do skierowania do realizacji zamówienia pojazdów z następującymi 
latami produkcji, w zakresie: 
 
- Części 1*  
Pojazd 1 - ……………………. rok, Marka …………………………………, Model ………………………………….. 
(Kryterium oceny ofert) 
 
- Części 2*  
Pojazd 2 - ……………………. rok, Marka …………………………………, Model ………………………………….. 
(Kryterium oceny ofert) 

 
6. INFORMUJEMY, że (właściwe zakreślić)1: 

 wybór oferty nie  będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego. 

 wybór oferty będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): 
____________________________________________. Wartość towaru/ usług (w 
zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u 
Zamawiającego to ___________ zł netto. 

 
7. ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części 

zamówienia: 
_____________________________________________________________ 

ZAMIERZAMY powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom (o ile 
jest to wiadome, podać firmy podwykonawców). 

_____________________________________________________________________ 
7. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

8.  JESTEŚMY związani ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.  
9. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy/nie jesteśmy* mikroprzedsiębiorstwem/ małym/ średnim 
przedsiębiorstwem. 

UWAGA: 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.   

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

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

10.OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___ stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co 
wykazaliśmy w załączniku nr ___ do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. 

                                                 
1 dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w 

przypadku: 

 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

 mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, 

 importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen 
ofertowych podatku VAT. 
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11.  OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO2 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.** 

 

12.OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy 
zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku 
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 
 

13. OFERTĘ składamy na _________ stronach. 

14. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres: 
Imię__________________________________________________________________  
nazwisko:____________________________________________________________         
tel. ________________ fax __________________ 
e-mail;___________________________________________________ 
 
15. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

16. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na ___ stronach: 

_________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

__________________ dnia __ __ ____ roku 

 

_____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

* niepotrzebne skreślić 

 
 

 
 

                                                 
2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Formularz 2.2. 
 

FORMULARZ CENOWY 
 

„Dowożenie uczniów z terenu Gminy Wieliszew do szkół w latach 2020-2021 
w podziale na 2 części” 

 

Część 1 

 Dowożenie uczniów z terenów Gminy Wieliszew nieobjętych komunikacją publiczną 
do szkół w latach 2020-2021 

 

L.p. Nazwa usługi 

 
Jedn. 
miary 

 

Ilość 

 
Cena jednostkowa 

netto [zł] 
 

 
Wartość netto [zł] 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Dowożenie uczniów z terenów 
Gminy Wieliszew nieobjętych 

komunikacją publiczną do szkół 
w latach 2020-2021 

dni 
nauki 

szkolnej 
376    

VAT ……...%  

Razem wartość brutto [zł] (cena ofertowa)  

 
 

 
 
__________________ dnia __ __ 2019 roku 
 

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

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Formularz 2.2. 
 

FORMULARZ CENOWY 
 

„Dowożenie uczniów z terenu Gminy Wieliszew do szkół w latach 2020-2021 
w podziale na 2 części” 

 

Część 2 

 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wieliszew do szkół i placówek 
na terenie powiatu legionowskiego w latach 2020-2021 

 

L.p. Nazwa usługi 

 
Jedn. 
miary 

 

Ilość 

 
Cena jednostkowa 

netto [zł] 
 

 
Wartość netto [zł] 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Dowożenie uczniów 
niepełnosprawnych z terenu 
Gminy Wieliszew do szkół i 

placówek na terenie powiatu 
legionowskiego 

w latach 2020-2021 

dni 
nauki 

szkolnej 
376    

VAT ……...%  

Razem wartość brutto [zł] (cena ofertowa)  

 
 

 
 
__________________ dnia __ __ 2019 roku 
 

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

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Formularz 3.1. 

Nazwa Wykonawcy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .  

 

Adres Wykonawcy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .  
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
„Dowożenie uczniów z terenu Gminy Wieliszew do szkół w latach 2020-2021 

w podziale na 2 części” 
 

w zakresie Części ……… . 
 

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 
12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

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

Miejscowość, data       Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 

 

2) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. ………… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………… 

 

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

Miejscowość, data       Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 

 

3) Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się  
w niniejszym postępowaniu, tj.: 

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

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

Miejscowość, data       Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 

 

 
 
 
 

(nazwa Wykonawcy) 

 
OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
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4) Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

 

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

Miejscowość, data      Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 

 

 

5) Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

Miejscowość, data       Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 
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Formularz 3.2. 

 

 

Nazwa Wykonawcy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .  

 

Adres Wykonawcy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .  

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
„Dowożenie uczniów z terenu Gminy Wieliszew do szkół w latach 2020-2021 

w podziale na 2 części” 
 

 
w zakresie Części ……… . 

 

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez 
Zamawiającego w pkt. 6.2. IDW. 

 

 

 

 

 

 

__________________ dnia __ __ 2019 roku 

 

        _______________________________ 

        (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

 
OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
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Formularz 3.3. Wzór przykładowy  
 

PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY  
NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU 

ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ART. 22a USTAWY PZP 

Nazwa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Adres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Ja (My) niżej podpisany(ni) 

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

oświadczam(y), że w przetargu nieograniczonym na: 
„Dowożenie uczniów z terenu Gminy Wieliszew do szkół w latach 2020-2021 

w podziale na 2 części” 
 

w zakresie Części ……… . 

Zobowiązuję (zobowiązujemy) się udostępnić swoje zasoby Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy) 

W celu oceny, czy ww. Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu niezbędnym dla 
należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do moich zasobów podaję: 

1) zakres moich zasobów dostępnych Wykonawcy: 

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

2) sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia: 

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

3) charakteru stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą: 

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

4) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia: 

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

 
______________________________________________ 

(podpis Podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca/osoby 
upoważnionej do reprezentacji Podmiotu) 
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Formularz 3.4. Wzór przykładowy 

 
Oświadczenie Wykonawcy  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) 
 

Biorąc  udział w postępowaniu na: „Dowożenie uczniów z terenu Gminy Wieliszew do 
szkół w latach 2020-2021 w podziale na 2 części” 

 
w zakresie Części ……… . 

znak: CUW.271.6.2019 
 

prowadzonego przez Gminę Wieliszew, po zapoznaniu się z  informacją o której mowa w art. 86 
ust. 5 ustawy Pzp, oświadczam, co następuje: 
 

Oświadczam, że nie należymy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
23 ustawy Pzp do której należą inni wykonawcy składający ofertę w postępowaniu *  
 
Oświadczam, że należymy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Pzp co wykonawca: 
………………………………………………………………………………….(dane Wykonawcy) 
………………………………………………………………………………… (dane Wykonawcy) 
 

który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu*;  
 
 

* niepotrzebne skreślić   
 
UWAGA: 
1) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje niniejszy „Formularz” Zamawiającemu 

w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 
86 ust. 5 ustawy Pzp.  

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Oświadczenie składa 
każdy z Wykonawców lub wspólników spółki cywilnej. 

3) W przypadku gdy Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,  może przedstawić wraz z niniejszym oświadczeniem 
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp.   

 
 
 

 
 
 
………………………………      ……………………………………………………………… 
Miejscowość, data      Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 

 
 

 
 
 

(Nazwa Wykonawcy) 

 
Wzór - Informacja  

o przynależności do grupy kapitałowej 



„Dowożenie uczniów z terenu Gminy Wieliszew do szkół w latach 2020-2021 w podziale na 2 części” 
 

 
 

 

33 | S t r o n a  
Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie 

05-135 Wieliszew, ul. Kościelna 27 
tel. (22) 782 29 90, e-mail: cuw@wieliszew.pl 

 
 

Formularz 3.5. Wzór przykładowy 

W odpowiedzi na wezwanie do złożenia dokumentów w przetargu nieograniczonym na: 

 
„Dowożenie uczniów z terenu Gminy Wieliszew do szkół w latach 2020-2021 

w podziale na 2 części” 
 

w zakresie Części ……… . 

przedkładamy wykaz usług w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1b ustawy Pzp oraz zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania 
udzielanego zamówienia i których opis został zamieszczony w pkt. 6.2.3 a): 

 

 

L.p. 

 

 

Zamawiający 

Przedmiot zamówienia  

wykonany zakres rzeczowy – 
zakres musi potwierdzać 

spełnianie warunku 
postawionego przez 

Zamawiającego 

 

Rozpoczęcie 
oraz zakończenie 

realizacji  

Dzień/miesiąc/rok 

 

 

Doświadczenie zawodowe 

(w przypadku udostępnienia 
podać nazwę podmiotu) 

1 2 3 5 6 

1.  Nazwa i zakres zamówienia: 

…………………………………………
………………………………………… 

Rok szkolny ………..…/…….….… 
[rok/rok] 

Wartość usługi ………………………………… 
[zł brutto] 

  własne 
Wykonawcy 

 Innego podmiotu 
udostępniającego zasoby,  
tj. …………………………..…..… 

 

 

 

__________________ dnia __ __ 2019 roku 

 

_________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

 
 

Wzór - Wykaz usług 
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Formularz 3.6. Wzór przykładowy 

 

W odpowiedzi na wezwanie do złożenia dokumentów w przetargu nieograniczonego na:   

 
„Dowożenie uczniów z terenu Gminy Wieliszew do szkół w latach 2020-2021 

w podziale na 2 części” 
 

w zakresie Części ……… . 
 

przedkładamy wykaz osób w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1b ustawy Pzp oraz zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania 
udzielanego zamówienia i których opis został zamieszczony w pkt. 6.2.3 b): 

 

L.p. 

 

Imię i nazwisko Kwalifikacje zawodowe 
i uprawnienia 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Informacje o podstawie 
dysponowania daną osobą 

przez Wykonawcę 

(w przypadku udostępnienia podać 
nazwę podmiotu)  

1 2 3 4 5 

1.   Uprawnienia do prowadzenia 
pojazdu wskazanego w 
wykazie narzędzi 

TAK                          NIE 

Kierowca pojazdu  Osoba będąca w 
dyspozycji Wykonawcy)  

          Osoba udostępniona 
przez inny podmiot, tj. 
………………………………… 

2.*  Przeszkolenie w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej 

TAK                          NIE 

 
Nie figurowanie w Rejestrze 
Sprawców Przestępstw na Tle 
Seksualnym 

TAK                          NIE 

Opiekun  Osoba będąca w 
dyspozycji Wykonawcy)  

          Osoba udostępniona 
przez inny podmiot, tj. 
………………………………… 

 
 

__________________ dnia __ __ 2019 roku 

____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 
* dot. części 2 

 
 

 
 
 
 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

 
 

Wzór - Wykaz osób 
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Formularz 3.7.Wzór przykładowy 

W odpowiedzi na wezwanie do złożenia dokumentów w przetargu nieograniczonego na:   
 

„Dowożenie uczniów z terenu Gminy Wieliszew do szkół w latach 2020-2021 
w podziale na 2 części” 

 
w zakresie Części ……… . 

 

przedkładamy wykaz narzędzi w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 
22 ust. 1b ustawy Pzp oraz zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania 
udzielanego zamówienia i których opis został zamieszczony w pkt. 6.2.3 c): 

 

L.p. Rodzaj pojazdu Informacje o pojeździe 

Informacje o podstawie 
dysponowania danym 

zasobem przez 
Wykonawcę 

(w przypadku udostępnienia 
podać nazwę podmiotu)  

1 2   4 

1.  Marka ………………………… 

Model ………………………… 

Rok produkcji …………………………………… 

Ilość miejsc siedzących (łącznie z kierowcą) 
…………………………[szt.] 

Aktualne badania techniczne oraz posiadanie 
ważnego ubezpieczenia OC i NNW  

TAK                          NIE 

 Zasób będący w 
dyspozycji Wykonawcy 

          Zasób udostępniony 
przez inny podmiot, tj. 
………………………………… 

2. * Marka ………………………… 

Model ………………………… 

Rok produkcji …………………………………… 

Ilość miejsc siedzących (łącznie z kierowcą) 
……………………………[szt.] 

Aktualne badania techniczne oraz posiadanie 
ważnego ubezpieczenia OC i NNW  

TAK                          NIE 

Odpowiednie oznakowanie 
informujące o osobach z niepełnosprawnością we 
wnętrzu oraz przystosowanie do przewozu osób 
niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich 
(adnotacja w dowodzie rejestracyjnym) 

TAK                          NIE 

 Zasób będący w 
dyspozycji Wykonawcy 

          Zasób udostępniony 
przez inny podmiot, tj. 
………………………………… 

 

__________________ dnia __ __ 2019 roku 

____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

* dot. części 2 

 

 
 
 
 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

 
 

Wzór - Wykaz narzędzi 
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Tom II 
 

WARUNKI UMOWY 
 
 

Rozdział 1 
Wzór „Umowy” 
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Projekt - Część 1 i 2 
U M O W A Nr CUW.….. 
na  usługę przewozową 

 
zawarta w dniu  ………. 2019 r. w Wieliszewie pomiędzy: 
…………………………., NIP: …………………., REGON: …………………, reprezentowaną przez:……………. 
zwanym w dalszej części umowy  Zamawiającym 
a 
................................................................z siedzibą w .......................  przy ul. 
...................... ................................................................................., REGON 
……………………NIP…………………………. reprezentowaną przez …………………………………………………………. 
zwaną w dalszej części umowy   „ Wykonawcą”  
 
W wyniku zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na 
„Dowożenie uczniów z terenu Gminy Wieliszew do szkół w latach 2020-2021” oraz dokonania 
przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, została zawarta umowa zgodnie z ustawą z dnia 
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, następującej treści: 

 
§ 1 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi  dowożenia 
uczniów*/uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Wieliszew do 
placówek, w których będą realizować obowiązek szkolny lub obowiązek nauki  
w latach 2020-2021. 

2. Maksymalna liczba dni dowożenia w okresie obowiązywania umowy wyniesie 376 dni. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy własnymi siłami, bez udziału 

podwykonawców. ** Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnego wykonania umowy 
w zakresie …………., natomiast w zakresie …………..przedmiot umowy wykona przy pomocy 
podwykonawców;………………………………………… z zastrzeżeniem, że wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność zarówno za podwykonawców, jak i za działania własne obejmujące 
realizacje niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową”. 

       
§ 2 

W ramach Umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi dowożenia  z należytą 
starannością, zgodnie z: 
1) przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r.o transporcie drogowym (Dz.U z 2019 r., poz. 

2140 ze zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1990 ze zm.), ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1983 ze zm.)  oraz innymi przepisami obowiązującymi w zakresie przewozu osób, 

2) postanowieniami Umowy. 
 
§ 3 

1. Usługa  dowożenia, o której mowa w § 1 ust. 1 obejmuje dowóz: 
Ucznia/uczniów do …………………………………………………………………………………….…………… 

2. Liczba uczniów dowożonych w latach 2020-2021 może ulec zmianie. Zamawiający nie 
poniesie dodatkowych kosztów w przypadku zwiększenia liczby dowożonych uczniów do 
dwóch w obrębie wyznaczonej trasy: …………………………………………… 

3. Szczegółowe dane osobowe oraz adresowe dowożonych uczniów zostaną udostępnione 
Wykonawcy odrębnym pismem. 

4. Przed rozpoczęciem wykonywania usługi Zamawiający w porozumieniu z rodzicami ucznia 
i Wykonawcą w oparciu o plan tygodniowy zajęć uczniów ustali optymalny harmonogram 
dowożenia i odwożenia, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania uczniów 
w podróży. 
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§ 4 
1. Wykonawca będzie świadczył usługę środkiem (środkami) transportu marki: 

...................., rok produkcji: ..............., nr rejestracyjny: ...................,  
z … miejscami siedzącymi, wyposażonym ……………………………. przystosowanym do przewozu 
osób niepełnosprawnych*.  

2. Kierowcą (-ami) zatrudnionym (-i) do kierowania pojazdem (-ami) będzie 
……………………………… 

3. Opiekunem przewożonych uczniów będzie……………………………………………. 
4. Kierowca i opiekun są pracownikami Wykonawcy usługi, za których ponosi pełną 

odpowiedzialność. 
5. Zakres usługi obejmuje: 

1) dowożenie  ucznia/-ów z miejsca zamieszkania do ………………. i po zakończonych 
lekcjach odwiezienie ucznia do miejsca zamieszkania, 

2) opiekę nad uczniem/-ami przez cały czas  przewozu, w tym w szczególności:  
odbieranie ucznia/-ów o ustalonej godzinie od rodziców/prawnych opiekunów spod 
domu i po dowiezieniu do placówki  przekazania go pod opiekę pracownika placówki, 

3) pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, w razie konieczności, 
4) posiadanie przez opiekuna w trakcie wykonywania usługi telefonu komórkowego 

zapewniającego nieograniczony kontakt telefoniczny, którego numer Wykonawca 
przekazuje rodzicom/ prawnym opiekunom dzieci dowożonych. 

6. Uczniów/ucznia należy dowieźć z zapewnieniem opieki z domów najkrótszą trasą bez 
przesiadek do placówek, gdzie realizują obowiązek szkolny lub nauki i po południu odwieźć 
wraz z opieką do domu najkrótszą drogą bez przesiadek. 

 
§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia najwyższego poziomu usług, zapewnienia 
sprawności technicznej pojazdów, a także posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych 
kierowcy. 

2. Wykonawca oświadcza, ze opiekun uczniów posiada przygotowanie do udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej i wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjno-
opiekuńczych wobec niepełnosprawnych uczniów. 

3. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód 
wynikających z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania 
usługi. Wykonawca posiada aktualną, opłaconą  polisę OC w zakresie prowadzonej 
działalności o wartości co najmniej 20.000, 00 zł / 100.000,00 zł*. 

 
§ 6 

1. Usługa będzie wykonywana od 02.01.2020 r. do 21.12.2021 r. w dniach pracy placówek, do 
których uczęszczają uczniowie. 

2. Wykonawca nie realizuje usługi w dniach absencji chorobowej ucznia/-ów lub innej, pod 
warunkiem, iż będzie powiadomiony przez rodzica o absencji ucznia/-ów w dniu 
poprzedzającym wykonanie usługi.  

3. Wykonawca rozliczy wykonane dni usługi na rzecz Zamawiającego w zestawieniu 
miesięcznym, wyszczególniając liczbę dni, w których wykonywana była usługa  
w danym miesiącu.  

4. Zestawienie, o którym mowa w ust. 3  potwierdzają merytorycznie dyrektorzy  
szkół/ośrodków, do których dowożeni są uczniowie. 

5. Koszty pustego przebiegu pojazdu do miejsca świadczenia usługi (z bazy  
i z powrotem)   przed rozpoczęciem i po zakończeniu dowożenia ucznia/-ów obciążają 
Wykonawcę. 

6. Za dni, w których Wykonawca nie realizuje usługi z przyczyn, o których mowa  
w ust. 2 wynagrodzenie nie przysługuje. 
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§7 
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty brutto ………. zł 

słownie ……………………………………………………….. zł (z należnym podatkiem VAT wg ustawy z dnia 
11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174  
ze zm.)   
- w roku 2020 do kwoty brutto  ……… zł; słownie: ………………………………………………… zł 
- w roku 2021 do kwoty brutto  …….. zł; słownie: ………………………………………………….zł 

2. Okresem rozliczeniowym za wykonanie przedmiotu umowy jest jeden miesiąc kalendarzowy. 
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalone w okresach miesięcznych, jako iloczyn liczby dni 
nauki szkolnej w danym miesiącu i kwoty wynagrodzenia jednostkowego za 1 dzień usługi, 
z  zastrzeżeniem § 6 ust. 6. 

3. Podstawę do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia stanowić będzie prawidłowo wystawiona 
przez Wykonawcę faktura, do której Wykonawca dołączy harmonogram potwierdzający 
wykonanie usługi w poszczególne dni miesiąca, w ilości dni dowozu wynikających z umowy 
oraz opisy przedmiotu zapytania ofertowego, podpisany przez dyrektora szkoły lub osobę 
przez niego upoważnioną. Fakturę należy wystawić na: 

Nabywca 
Gmina Wieliszew 
ul. Modlińska 1 
05-135 Wieliszew 
NIP 536 17 58 264 
Odbiorca i płatnik 
Centrum Usług Wspólnych 
ul. Kościelna 27 
05-135 Wieliszew 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy płatne będzie ze środków 
Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, 
w terminie 21 dni od dostarczenia przez Wykonawcę do CUW w Wieliszewie prawidłowo 
wystawionej faktury.  

5. Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP ……., REGON 
………….  

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało określone na podstawie oferty z dnia 
……………………………………………………………. 

 
§ 8 

1. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca ma obowiązek podstawić transport zastępczy do 
przewozu uczniów/ucznia, spełniający wszystkie wymogi dotyczące pojazdów stawiane przez 
Zamawiającego, a wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, powiadamiając o zmianie 
Zamawiającego; a w przypadku braku takiej możliwości zawiadamia niezwłocznie o tej 
przeszkodzie Zamawiającego, który będzie mógł zlecić wykonanie usługi innemu 
przewoźnikowi. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu kwotę stanowiącą 
różnicę między wynagrodzeniem wypłaconym przewoźnikowi, który zastępczo wykonał 
usługę a wynagrodzeniem jakie uzyskałby Wykonawca gdyby usługę wykonał. 

2. Koszty związane z zastępczym wykonaniem usługi będą potrącone z faktury Wykonawcy. 
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie przewozu wskutek 

działania siły wyższej lub okoliczności, którym nie mógł zapobiec ani przeciwstawić się 
(śnieżyce, bardzo duże oblodzenie lub zamglenie, wichury, blokada drogi itp.) Za 
niewykonaną usługę z tych przyczyn, w konkretnych dniach wynagrodzenie nie przysługuje, 
chyba że Wykonawca wykaże, że wykonał część usługi i poniósł z tego tytułu koszty, co 
najmniej takie jakby usługa była wykonana prawidłowo. 

 
§ 9 

Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za prawidłową realizację umowy jest 
……………………………………………. 
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§ 10 
1. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych określone 

w ustawie o ochronie danych osobowych, zwanych dalej Ustawą. 
2. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych 

zgodnie z przepisami Ustawy. 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego  

z przepisami, o których mowa w ust. 2. 
4. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu 

realizacji umowy. 
5. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego powiadomienia  

o stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w 
wyniku realizacji umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić administratorowi przeprowadzenie kontroli procesu 
przetwarzania i ochrony danych. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia 
łamania przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych 
przetwarzanych  w wyniku realizacji umowy. 

8. Wykonawca za nieprzestrzeganie obowiązków określonych w § 10 ust. 2, 4-6 zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej 10% wynagrodzenia, określonego w § 7 
ust. 1, co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach 
ogólnych, przewyższających karę umowną. 
 

§11 
1. Zamawiający zastrzega sobie od Wykonawcy kary umowne. Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne za: 
a) każdorazowe niewykonanie usługi, chociażby w części z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 0,2% łącznej wartości umowy brutto określonej w § 7 ust. 1 
umowy (zdanie wstępne), 

b) za każdorazowy przypadek, wynikający z winy Wykonawcy, nieterminowego 
(niepunktualnego) dowozu /odwiezienia uczniów – w wysokości 100 złotych, 

c) za każdy przypadek stwierdzenia, iż rok produkcji i parametry techniczne pojazdu 
skierowanego do realizacji umowy są niższe niż wskazane w ofercie Wykonawcy – 
w wysokości 1 000 złotych brutto za każdy przypadek takiego działania, 

d) za każdy przypadek stwierdzenia, iż umowa jest wykonywana przez kierowcę/opiekuna 
nie posiadającego wymaganych kwalifikacji i uprawnienia określone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia 

e) odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 20% łącznej wartości brutto 
przedmiotu umowy określonej w § 7 ust. 1 umowy (zdanie wstępne), 

f) każdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących na podstawie umowy o pracę 
czynności wskazanych w SIWZ, a polegających na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w Kodeksie Pracy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 
niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie 
realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu. 

2. W przypadku gdy wysokość zastrzeżonych kar umownych nie zrekompensuje szkody 
poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w przepisach 
Kodeksu cywilnego. 

3. Zamawiający zachowuje prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych umową mimo 
jej wygaśnięcia, również po upływie okresu rozwiązania umowy. 
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§ 12 
1. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności . 
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem: zmiany trasy, trwałej zmiany 
kierowcy lub opiekuna skierowanego do realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że nowy 
kierowca/opiekun będzie posiadał wymagane kwalifikacje i uprawnienia określone w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. W trakcie realizacji umowy, na wniosek Wykonawcy, pojazd, którego rok produkcji był 
oceniany w ramach kryterium oceny ofert „Wyposażenie pojazdu w pasy bezpieczeństwa na 
wszystkich siedzeniach” lub „Rok produkcji pojazdów” może zostać zmieniony wyłącznie w 
przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy. Ww. zmiana może nastąpić 
jedynie w sytuacji gdy: 

a) nowy pojazd w ramach punktacji obliczonej na zasadach określonych w ww. kryteriach 
otrzyma co najmniej taką samą ilość punktów, co pojazd wskazany w ofercie, 

b) parametry techniczne wskazanego pojazdu będą takie same lub wyższe od parametrów 
technicznych opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca jest zobowiązany uzasadnić zmianę 
i przedstawić propozycję nowego pojazdu do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający jest 
zobowiązany do odpowiedzi w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji zmiany 
i odrzucenia propozycji zmiany tylko, gdy rok produkcji i parametry techniczne wskazanego 
przez Wykonawcę nowego pojazdu będą niższe od roku produkcji i parametrów technicznych 
wskazanych w ofercie Wykonawcy. Brak odpowiedzi Zamawiającego na propozycję zmiany 
w ww. terminie uznaje się za wyrażenie zgody na zmianę. 

5. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany pojazdu 
skierowanego do realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 14 dni od 
odrzucenia propozycji. 

6. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego 
o zmianie danych zawartych w umowie: 
 zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, 
 zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 
 ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 
 likwidacji firmy Wykonawcy. 
Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy. 

7. W przypadku niepowiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych 
zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie 
z posiadanymi przez niego danymi strony uznaje się za doręczoną. 
 

§ 13 
1. W przypadku 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy,  
w przypadku: 

1) stwierdzenia niezrealizowania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn; 
2) stwierdzenia nieprawidłowego i nieterminowego wykonania przedmiotu umowy; 
3) nieposiadania przez Wykonawcę aktualnych polis ubezpieczeniowych od następstw 
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nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz odpowiedzialności cywilnej (OC); 
4) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy; 
5) rezygnacji z dowożenia ucznia do placówki przez rodzica w trakcie roku szkolnego. 

 
§ 14 

1. Do nadzoru nad realizacją niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zamawiający wskazuje 
Pana / Panią …………………………… 

2. W ramach nadzoru nad wykonaniem umowy, Zamawiający może w szczególności: 
1) żądać do wglądu dokumentów potwierdzających sprawność pojazdów samochodowych 

oraz atestów potwierdzających bezpieczeństwo przewożonych osób oraz dowodów 
rejestracyjnych pojazdów samochodowych,  

2) żądać do wglądu dokumentów kierowców i opiekunów, potwierdzających kwalifikacje 
do wykonywania niniejszej umowy, 

3) kontrolować terminowość i punktualność wykonywanej usługi. 
 

§ 15 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

wykonawcy, w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-

5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 
2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany 

złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy. 

3. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 na zmianę całkowitego 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy 
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 

 
§ 16 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. W przypadku zaistnienia sporu i nie osiągnięcia przez strony porozumienia  
w drodze negocjacji, rozstrzygającym będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
5. Integralną część umowy stanowią załączniki do umowy: 

1) kopia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
2) kopia oferty Wykonawcy, 
3) kopia wykazu sprzętu, 
4) kopia polisy ubezpieczeniowej. 

 
Zamawiający:         Wykonawca: 
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TOM III 
 

Opis Przedmiotu Zamówienia 
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Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi: 
Część 1 - dowożenie uczniów z terenów Gminy Wieliszew nieobjętych komunikacją publiczną do 
szkół w latach 2020-2021 na trasie:  
 Sikory - Skrzeszew (ul. Janiny, okolice jeziora Klucz) -Szkoła Podstawowej im. Kornela 

Makuszyńskiego w Skrzeszewie (8 osób)  
 Sikory - Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliszewie. 
Dzienna trasa dowożenia i odwożenia wynosić będzie  średnio 20 km – wykonywana w kilku 
kursach, przez max. 376 dni nauki. Wykonawca w okresie wykonywania usługi wykona 7 520 km 
usługi, z opcją zwiększenia liczby kilometrów w ilości 10 km dziennie x 376 dni; razem z opcją 
zwiększenia wykona: 11 280 km usługi. Wykonawca kalkulując cenę oferty, musi uwzględnić 
maksymalną liczbę km objętą zamówieniem - 30 km dziennie. 
Opcja zwiększenia liczby kilometrów wykonywanych dziennie w okresie 02.01.2020. do 
21.12.2021 będzie miała zastosowanie w przypadku konieczności zapewnienia dowozu zgodnie z 
rozkładem zajęć uczniów – dwuzmianowa praca szkoły  
w Skrzeszewie. Zamawiający zwiększając liczbę kilometrów usługi, przekaże stosowną informację 
Wykonawcy. W przypadku wystąpienia potrzeby w trakcie roku szkolnego, zwiększenie będzie 
obowiązywało od daty wskazanej przez Zamawiającego.  
Planowany czas dowożenia w godzinach 6.30-9.00/11.00-12.00, planowany czas odwożenia 
w godzinach 12.30-14.00/16.00-17.00 
 
Część 2 - dowożenie uczniów (14 osób) niepełnosprawnych z terenu Gminy Wieliszew do szkół w 
latach 2020-2021 do szkół i placówek na terenie powiatu legionowskiego: 
 Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie przy  ul. Jagiellońskiej 69 z 

miejscowości: Góra ul. Rzeczna, Krubin ul. Jeziorna i ul. Nowodworska, Skrzeszew ul. Polna, 
ul. Górna i ul. Kościelna, Wieliszew ul. Poprzeczna, Wieliszew ul. Modlińska, Łajski ul. 
Kościelna, Michałów Reginów ul. Warszawska (wózek), 

 Zespołu Szkół w Łajskach z miejscowości Michałów Reginów ul. Skośna 3 (konieczność 
odwożenia bezpośrednio po zakończonych zajęciach), 

Planowany czas dowożenia w godzinach 700 – 900 - planowany czas odwożenia w godzinach 1330 
– 1700, przez maksymalnie 376 dni nauki. Liczba uczniów dowożonych w okresie 2.01.2020-
21.12.2021 może ulec zmianie. Zamawiający nie poniesie dodatkowych kosztów w przypadku 
zwiększenia liczby dowożonych uczniów w obrębie wyznaczonej trasy. 
Wykonawca  zapewnia opiekę  przewożonym uczniom przez cały czas przewozu,  
w tym w szczególności: 
 odbieranie uczniów o ustalonej godzinie od rodziców/prawnych opiekunów spod domu i po 

dowiezieniu do placówek przekazanie ich pod opiekę pracownika placówki; 
 pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, w razie konieczności; 
 posiadanie w trakcie wykonywania usługi przez opiekuna telefonu komórkowego 

zapewniającego nieograniczony kontakt telefoniczny, którego numer Wykonawca przekazuje 
rodzicom/ prawnym opiekunom dzieci dowożonych. 

Uczniów/ucznia należy dowieźć z zapewnieniem opieki z domów najkrótszą trasą bez przesiadek 
do placówek, gdzie realizują obowiązek szkolny lub nauki i po południu odwieźć wraz 
z zapewnieniem opieki do domu najkrótszą drogą bez przesiadek. 
Dzienna trasa dowożenia i odwożenia wynosić będzie  średnio 120 km – wykonywana  
w kilku kursach, przez max. 376 dni nauki. Wykonawca w okresie wykonywania usługi wykona 45 
120 km usługi. 
 
2. Miejsce realizacji: 

Teren Gminy Wieliszew – dla zadania częściowego: I,  
Teren Gminy Wieliszew oraz Legionowo – dla zadania częściowego nr II. 
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3. Zakres usług obejmuje dowóz uczniów z miejsca zamieszkania (według ustalonych 
przystanków) do szkoły i odwóz ze szkoły do miejsca zamieszkania. Szczegółowe 
harmonogramy i pomiar tras dowożenia i odwożenia uczniów (godziny przyjazdów 
autobusów, miejsca przystankowe) w części I zostaną ustalone przez Dyrektorów 
poszczególnych szkół i przekazane Wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji usługi. 
W trakcie roku szkolnego mogą ulec zmianie godziny dowożenia i odwożenia oraz może 
wystąpić konieczność zmiany przebiegu tras. 
W części II Zamawiający w porozumieniu z rodzicami uczniów i Wykonawcą ustalą 
optymalny rozkład jazdy dla poszczególnych kursów i linii. Wykonawca przed rozpoczęciem 
wykonywania usługi w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy  
w oparciu o ustalenia z rodzicami ucznia ustali optymalny harmonogram dowożenia  
i odwożenia, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania uczniów w podróży  
i przedstawi go Zamawiającemu. 

4. Podana ilość kilometrów usługi/dni usługi jest szacunkowa i może ulec zmniejszeniu lub 
zwiększeniu. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niezrealizowania przez 
Zamawiającego ilości kilometrów/ dni usługi podanej powyżej. Wykonawca nie będzie wnosił 
roszczeń z tytułu zapłaty za liczbę kilometrów/ dni stanowiącą różnicę pomiędzy liczbą 
km/dni wskazana w SIWZ, a liczbą rzeczywiście zrealizowaną przez Wykonawcę. 

5. Przedmiot zamówienia nie obejmuje kosztów dojazdu Wykonawcy do początkowego 
przystanku i odjazdu z ostatniego przystanku kończącego trasę. 

6. Wykonawca zapewni opiekę nad przewożonymi uczniami i uczniami niepełnosprawnymi 
(Część I i Część II).  

7. Wykonawca zapewnia pojazd/autobus spełniający wymogi bezpieczeństwa do przewozu 
dzieci i młodzieży szkolnej, w tym przewożenia osób niepełnosprawnych. 

8. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających z 
wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi. 

9. Wykonawca realizuje zamówienie zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie 
z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 ze 
zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 
1990, ze zm.). 

10. Zamawiający zastrzega, iż przewóz uczniów może odbywać się wyłącznie w zakresie 
zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów specjalnych. 

11. W przypadku składania ofert na więcej niż jedną trasę dowożenia uczniów z gminy Wieliszew 
w latach 2020-2021 – Wykonawca musi dysponować odpowiednią liczbą pojazdów, tzn. jeden 
pojazd może obsługiwać tylko jedną trasę. 

12. Pojazdy do przewozu uczniów muszą posiadać aktualne badanie techniczne pojazdu (wpis w 
dowodzie rejestracyjnym) oraz opłacone polisy ubezpieczenia: OC na pojazd zgłoszony do 
przewozu oraz polisę NNW ubezpieczenia kierowcy i pasażerów w pojeździe od następstw 
nieszczęśliwych wypadków. 

13. Wykonawca musi realizować usługi za pomocą osób posiadających odpowiednie uprawnienia 
do wykonywania zamówienia, przy czym jeden kierowca może obsługiwać tylko jedną trasę. 

14. W przypadku trasy w części II Wykonawca musi zapewnić osobę, która będzie sprawować 
opiekę nad przewożonymi uczniami i jest przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. 

15. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z 
dnia 10 maja 2018 ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz ustawy z dnia 13 maja 2016r. o przeciwdziałaniu 
zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 405) 

 


