
 
Załącznik nr 1 do SIWZ 

OFERTA 
 

Na wykonanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Dowóz dzieci do Szkół Podstawowych w Piaskach, 

Szelejewie, Bodzewie w 2019r”. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i akceptuję wszystkie postanowienia 

tam zawarte.  

I. DANE OFERENTA 
 
 1. Nazwa ...................................................................................................................... 

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

 2. Adres ........................................................................................................................ 

    3. Tel./Faks. …………………………………………………………………………. 

    4. Email: …………………………………………………………………………….. 

    5. Osoby reprezentujące: 

  a) .................................... stanowisko ......................................... 

  b) ................................... stanowisko ......................................... 

 6. Konto bankowe: ....................................................................................................... 

 7. Numer ewidencji podatkowej NIP .......................................................................... 

II. OFERTA 
 
1. Niniejszym składamy ofertę na: „Dowóz dzieci do Szkół Podstawowych              

w Piaskach, Szelejewie, Bodzewie w 2019r.”.W cenie uwzględniliśmy obecność 

opiekuna oraz tzw. „puste przebiegi” 

Cena netto za 1km – ……………………………………………………………. 

Podatek Vat / ....%/ ................................................................................................ 

Cena brutto za 1 km ...........................................................................................  

Słownie brutto ....................................................................................................... 

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

Przewidywana ilość dni w 2018 roku – 175 dni  

Cena brutto za całość zamówienia = 175 dni x 275 km x ……. = ……………. 



          Słownie brutto ........................................................................................................ 

          Rozliczenie nastąpi w oparciu o rzeczywistą ilość dni jazdy.      

          Powyższa cena brutto za całość zamówienia jest wartością maksymalną.    

         Wyczerpanie tej kwoty powoduje wygaśnięcie umowy. 

2. Łączny wiek autobusów: 

Oświadczamy, że użyjemy do wykonania umowy następujących autobusów o wieku: 

Nr autobusu Marka autobusu Liczba 

miejsc 

siedzących 

Wiek autobusu Forma dysponowania 

autobusem 

( własny, użyczony ) 

Autobus Nr 1     

Autobus Nr 2     

Autobus Nr 3     

Autobus Nr 4     

Łączny wiek autobusów  ---------------------------- 

 
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni,   

    licząc od terminu składania ofert. 

4. Oświadczam, że oferowana cena brutto obejmuje całość prac objętych przetargiem 

     w zakresie określonym w SIWZ. 

5. Oświadczam, że zapoznałem się ze SIWZ, a w szczególności z wymogami opisu        

     przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz że uzyskałem przed    

     złożeniem oferty przetargowej potrzebne informacje służące prawidłowej wycenie  

     prac stanowiących przedmiot zamówienia oraz wszelkie niezbędne informacje  

     dotyczące ryzyka, trudności oraz wszelkich czynników mogących mieć wpływ na  

     warunki złożonej oferty przetargowej i nie wnoszę do niej zastrzeżeń. 

6. Oświadczam, że uważam się za związanym niniejszą ofertą przez czas wskazany  

     w SIWZ. 

7. Oświadczam, że załączony do SIWZ projekt umowy został przeze mnie    

     zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia  

     umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym   

     przez Zamawiającego. 

8. Informuję że wybór oferty będzie / nie będzie* prowadził do powstania u    



    Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od  

    towarów i usług.  

    W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego  

    obowiązku należy wypełnić: 

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył:  

……..……………………..……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

(nazwa (rodzaj) towaru lub usługi objętych przedmiotem zamówienia), 

a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła………………………. PLN 

9. Oświadczam, że wszystkie dokumenty załączone do niniejszej oferty, jako 

załączniki stanowią integralną jej część i są zgodne z wymaganiami określonymi w 

SIWZ. 

10. Oświadczam, że jestem: 

- mikroprzedsiębiorcą (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i 

którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR) 

- małym przedsiębiorcą (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i 

którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR) 

- średnim przedsiębiorcą (przedsiębiorstwa które nie są 

mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają 

mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR)  

- dużym przedsiębiorcą***  

zgodnie z zaleceniami Komisji z dnia 6 maja 2003 roku dotyczącym definicji 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Ur. UE L 124  

z 20.5.2003, str. 36), (***właściwe podkreślić) 

11. *Oświadczam, że zakres prac objętych umową wykonam samodzielnie, z 

wyłączeniem innych podmiotów. 

lub: 

*Oświadczam, że część prac wykonam samodzielnie, a część prac wykonam przy 

pomocy innych podmiotów. 

(*niepotrzebne skreślić) 



Innym podmiotom powierzam/y następujące części zamówienia: 

 

Lp. 

 

 

Część zamówienia 

 

Inny podmiot, Nazwa i adres firmy 

1.  

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

12. Oświadczam, iż niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie 

zawierają informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

13. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 

lub art. 14 RODO1 wobec osob fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu (jeśli nie dotyczy, należy treść oświadczenia 

skreślić)* 

W przypadku zastrzeżenia informacji i dokumentów proszę o wykazanie, że 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z art. 8 ust. 

3 ustawy Pzp 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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



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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

.............................dnia, .................2019r.          ...............................................................           

                                                                                       /podpis i pieczątka osoby 

                                                                     upoważnionej do reprezentowania oferenta/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 04.05.2016r. 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 wykreślenie) 



Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
Rozkład jazdy autobusów szkolnych wraz z wykazem miejsc 
zatrzymywania się autobusu 
Kursy 1 autobusu – Podrzecze, Grabonóg, Strzelce Wielkie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

dzień tygodnia godzina odjazdu trasa 

PRZYWOZY do Piasków 

poniedziałek – piątek 725 Grabonóg-Grabonóg Melioracja 

 735 Podrzecze 

ODWOZY z Piasków 

poniedziałek 1245 Podrzecze – Grabonóg - Strzelce Wielkie 

 1340 Podrzecze – Grabonóg – Strzelce Wielkie 

 1435 Podrzecze – Grabonóg – Strzelce Wielkie       

 1525 Podrzecze – Grabonóg - Strzelce Wielkie 

wtorek 1245 Podrzecze – Grabonóg - Strzelce Wielkie 

 1340 Podrzecze – Grabonóg – Strzelce Wielkie 

 1435 Podrzecze – Grabonóg – Strzelce Wielkie 

środa 1245 Podrzecze – Grabonóg – Strzelce Wielkie 

 1340 Podrzecze – Grabonóg – Strzelce Wielkie       

 1435 Podrzecze – Grabonóg – Strzelce Wielkie 

 1525 Podrzecze – Grabonóg – Strzelce Wielkie 

czwartek 1245 Podrzecze – Grabonóg – Strzelce Wielkie 

 1340 Podrzecze – Grabonóg – Strzelce Wielkie 

 1435 Podrzecze – Grabonóg – Strzelce Wielkie 

 1525 Podrzecze – Grabonóg – Strzelce Wielkie 

piątek 1245 Podrzecze – Grabonóg-Strzelce Wielkie 

 1340 Podrzecze – Grabonóg – Strzelce Wielkie 

 1435 Podrzecze – Grabonóg – Strzelce Wielkie 



Kursy 2 autobusu – Michałowo, Drogoszewo, Godurowo, Strzelce Wielkie, 
Zalesie – Szelejewo Pierwsze, Lipie - Szelejewo 
 

 
 
 
 
 
 

dzień tygodnia godzina odjazdu trasa 

PRZYWOZY do Piasków, Szelejewa Pierwszego 

poniedziałek – piątek 710 Drogoszewo – Michałowo - Godurowo  

 735  Strzelce Wielkie 

 700 Zalesie – Szelejewo Pierwsze 

 700 Lipie – Szelejewo Pierwsze 

ODWOZY z Piasków, Szelejewa Pierwszego 

poniedziałek 1245 Drogoszewo – Michałowo - Godurowo 

 1340 Drogoszewo – Michałowo - Godurowo 

 1435 Drogoszewo – Michałowo - Godurowo 

 1525 Drogoszewo – Michałowo - Godurowo 

wtorek 1245  Drogoszewo – Michałowo - Godurowo 

 1340 Drogoszewo – Michałowo - Godurowo 

 1435 Drogoszewo – Michałowo - Godurowo 

środa 1245 Drogoszewo – Michałowo - Godurowo 

 1340 Drogoszewo – Michałowo - Godurowo 

 1430 Drogoszewo – Michałowo - Godurowo 

 1525 Drogoszewo – Michałowo - Godurowo 

czwartek 1245 Drogoszewo – Michałowo - Godurowo 

 1340 Drogoszewo – Michałowo - Godurowo 

 1435 Drogoszewo – Michałowo - Godurowo 

 1525 Drogoszewo – Michałowo - Godurowo 

piątek 1245 Drogoszewo – Michałowo - Godurowo 

 1340 Drogoszewo – Michałowo - Godurowo 

 1435 Drogoszewo – Michałowo - Godurowo 

poniedziałek - piątek 1405 Szelejewo Pierwsze - Zalesie 

poniedziałek - piątek 1405 Szelejewo Pierwsze - Lipie 



 
Kursy 3 autobusu – Drzęczewo Pierwsze, Smogorzewo, Talary, Drzęczewo Drugie 
 

 
 
 
 
 
 

dzień tygodnia godzina odjazdu trasa 

PRZYWOZY do Piasków 

poniedziałek – piątek 730 Drzęczewo I - Drzęczewo I szkoła – 

Smogorzewo sklep  

poniedziałek – piątek 700 Smogorzewo dół – Talary – Smogorzewo góra 

Drzęczewo I przy szkole 

ODWOZY z Piasków 

poniedziałek 1245 Drzęczewo I – Talary – Smogorzewo – 
Drzęczewo II 

 1340 Drzęczewo I – Talary – Smogorzewo 

 1435 Drzęczewo I – Talary – Smogorzewo 

 1525 Drzęczewo I – Talary – Smogorzewo 

wtorek 1245   Drzęczewo I – Talary – Smogorzewo – 
Drzęczewo II 

 1340 Drzęczewo I – Talary – Smogorzewo 

 1435 Drzęczewo I – Talary – Smogorzewo 

środa 1245 Drzęczewo I – Talary – Smogorzewo – 
Drzęczewo II 

 1340 Drzęczewo I – Talary – Smogorzewo 

 1435 Drzęczewo I – Talary – Smogorzewo 

 1525 Drzęczewo I – Talary – Smogorzewo 

czwartek 1245 Drzęczewo I – Talary – Smogorzewo – 
Drzęczewo II 

 1340 Drzęczewo I – Talary – Smogorzewo 

 1435 Drzęczewo I – Talary – Smogorzewo 

 1525 Drzęczewo I – Talary – Smogorzewo 

piątek 1245 Drzęczewo I – Talary – Smogorzewo – 
Drzęczewo II 

 1340 Drzęczewo I – Talary – Smogorzewo 

 1435 Drzęczewo I – Talary – Smogorzewo 



Kursy 4 autobusu – Strzelce Wielkie - Strzelce Małe – Taniecznica -Bodzewo, Bodzewo-
Bodzewko Pierwsze – Ziółkowo – Bodzewko Drugie – Bodzewo 
 

 
 
 
AUTOBUSY MINIMUM: 3 autobusy 56-cio osobowe, 1 autobus 50-cio osobowy 
 
ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ TRASY PRZEJAZDU Z DZIEĆMI  275  KM 
 
Wykaz miejsc zatrzymywania się autobusu: 
 
Trasa: Podrzecze – Grabonóg - Strzelce Wielkie 
Stolarnia Antyki w Grabonogu posesja 66A 
Przystanek PKS w Grabonogu ( przy byłej melioracji ) posesja 69 
Przystanek (przy stacji diagnostycznej ) w Grabonogu posesja 75 
Przystanek PKS w Podrzeczu 
Przystanek (przy byłej szkole ) w Podrzeczu posesja 29 
Przystanek Krajewice 107 
Przystanek PKS w Grabonogu 
Przystanek PKS – Huby Grabonóg posesja 23 
Przystanek PKS w Strzelcach Wielkich 
Przystanek w Strzelcach Wielkich posesja 42 
 
Trasa: Drogoszewo – Michałowo - Godurowo 
Przystanek PKS Drogoszewo 
Przystanek (początek wioski ) w Michałowie posesja 29 
Przystanek PKS w Michałowie posesja 43 
Przystanek (koniec wioski ) w Michałowie posesja 4 
Przystanek PKS w Godurowie posesja 4 
Przystanek PKS (przy stacji paliw ) w Piaskach   
 
Trasa: Drzęczewo Pierwsze – Talary - Smogorzewo 
Przystanek przy sklepie w Smogorzewie posesja 59 
Przystanek w Smogorzewie (przed hydrofornią ) posesja 48 
Przystanek w Smogorzewie ( przy posesji nr 35 ) 

dzień tygodnia godzina odjazdu trasa 

PRZYWOZY do Bodzewa 

poniedziałek – piątek 717 Strzelce Wielkie - Strzelce Małe – Taniecznica 

- Bodzewo  

poniedziałek – piątek 740 Bodzewko Pierwsze – Ziółkowo – Bodzewko 

Drugie - Bodzewo 

ODWOZY z Piasków 

poniedziałek - piątek 1330 Bodzewo-Bodzewko Pierwsze – Ziółkowo-
Bodzewko Drugie – Bodzewo -Taniecznica – 

Strzelce Małe 



Przystanek w Smogorzewie ( dół przy posesji nr 22) 
Przystanek w Smogorzewie ( dół przy posesji nr 6) 
Przystanek PKS Talary posesja nr 3 
Przystanek PKS Drzęczewo Pierwsze posesja 29 
Przystanek PKS Smogorzewo ( przy posesji nr 69A) 
Przystanek Drzęczewo Pierwsze ( przy posesji nr 20 ) 
Przystanek PKS Huby Drzęczewo Pierwsze posesja 1 
Przystanek PKS Drzęczewo Drugie 
Przystanek (były PKS) w Piaskach ul. Poznańska posesja 43 
 
Trasa: Zalesie – Szelejewo Pierwsze 
Przystanek: Zalesie (PKS) – Szkoła w Szelejewie Pierwszym 
 
Trasa: Lipie – Szelejewo Pierwsze 
Przystanek: Lipie (PKS) – Szkoła w Szelejewie Pierwszym 
 
 
Trasa: Strzelce Wielkie - Strzelce Małe – Taniecznica – Bodzewo-Bodzewko Pierwsze-
Ziółkowo-Bodzewko Drugie-Bodzewo 
Przystanek: Strzelce Wielkie (posesja nr 84) 
Przystanek: Strzelce Małe ( posesja nr 35 ) 
Przystanek: Strzelce Male ( posesja nr 18 ) 
Przystanek: Taniecznica ( przystanek przy posesji nr 4) 
Przystanek: Taniecznica ( przystanek autobusowy między Taniecznicą a Grabonogiem ) 
Przystanek: Bodzewo (szkoła) 
Przystanek: Bodzewko Pierwsze ( przy posesji nr 1 ) 
Przystanek: Ziółkowo ( przy posesji nr 23 ) 
Przystanek: Bodzewko Drugie (przy posesji nr 9) 
Przystanek: Bodzewo (szkoła)  
 
 
Miejsca przystanków i kursy autokarów mogą ulec zmianie od 1 września 2019r. przy 
naborze nowych uczniów. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 

Regulamin dowożenia uczniów  
do Szkół Podstawowych w Piaskach, Szelejewie, Bodzewie 

 
1. Przewoźnik winien podać do organu prowadzącego i dyrektora szkoły dane osobowe   
    opiekuna: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania i wykształcenie 
2. Autobusy odjeżdżają z przystanków o godzinie ustalonej w planie dowozu / rozkładzie  
   jazdy / 
3. Z obsługą autobusu zapewniony jest kontakt telefoniczny – tel. komórkowy 
4. Do opiekuna uczniów należy sprawdzenie stanu liczbowego dzieci 
5. Uczniowie odbierani są po lekcjach ze świetlicy szkolnej i wraz z opiekunem wsiadają do  
    autobusu 
6. Uczniowie wysiadają z autobusu tylko w ustalonym przez organ prowadzący miejscu 
7. Do opiekuna należy dopilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu 
8. Uczniowie muszą mieć zagwarantowane miejsca siedzące: 1 uczeń na 1 miejsce 
9. Opiekun ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od chwili wejścia do autobusu   
   do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili    
   opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku swojej miejscowości 
10. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po   
    przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą rodzice. 
11. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów, opiekun sprawuje opiekę nad  
     dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu  
     zastępczego. 
12. W miesiącach zimowych w autobusach musi być włączone ogrzewanie, które powinno   
      być sprawne 
13. O awarii autobusu opiekun natychmiast informuje dyrektora szkoły. 
14. O niewłaściwym zachowaniu uczniów opiekun natychmiast informuje dyrektora Szkoły   
      Podstawowej w Piaskach, Szelejewie, Bodzewie 
15. Opiekun współpracuje z dyrektorem szkoły i wicedyrektorem szkoły oraz wychowawcami  
     świetlicy w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom  
     bezpieczeństwa, poprawy ich zachowania oraz wyeliminowania ucieczek ze szkoły 
16. Uczniom podczas jazdy nie wolno: 
    - wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna 
    - wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu 
    - zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa   
       jadących w nim osób 
    - żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym 
    - rozmawiać z kierowcą 
17. Uczniowie podczas jazdy siadają na wyznaczonych przez opiekuna miejscach 
18. Uczeń dowożony do szkoły może wrócić do domu innym kursem autobusu tylko za zgodą 
szkoły i opiekuna 
19. O wszystkich zmianach terminu dowozu uczniów do szkoły, dyrektor powiadomi 
opiekuna. 
 
 Zatwierdzam:



Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
UMOWA NR IZP/01/2019 

 
zawarta w dniu ……………….. w Piaskach pomiędzy:  
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
reprezentowanym przez: 

         ……………………………………………………………………………………. 
         zwanym w treści umowy Przewoźnikiem, 
          a  
         Gminą Piaski 

z siedzibą w Piaskach przy ul. 6-go Stycznia 1 
reprezentowanym przez: 
Wiesława Glapkę -  Wójta Gminy Piaski 
przy kontrasygnacie 

         Elżbiety Karolczak -  Skarbnika Gminy       
zwanym w treści umowy Wynajmującym, 

         o następującej treści: 
 

§ 1 
Wynajmujący zleca, a Przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego 
przedsiębiorstwa do przewozu dzieci do szkoły podstawowej w Piaskach, 
Szelejewie, Bodzewie  wg. harmonogramu /zał. nr 1/  zatwierdzonego przez 
Wójta Gminy ustalającego dzienny limit w wysokości 275 km. 
 

§ 2 
Przewoźnik dokona przewozu trzema autobusami o pojemności min. 56 
osobowymi, z których jeden będzie do dyspozycji Wynajmującego przez cały 
dzień oraz jednym autobusem o pojemności min 50 osób. 

 
§ 3 

1. Za przewóz, o którym mowa w paragrafach poprzedzających, Wynajmujący 
zapłaci Przewoźnikowi opłatę w wysokości  275 km x ……. = ……… zł 
brutto (słownie: ……………………………………………………..)  za dzień. 
Za cały 2019r. nie więcej niż …………. zł brutto, słownie brutto: 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 

2. Opłata jest płatna w terminie 30 dni od otrzymania faktury  wystawionej przez  
Przewoźnika  przelewem na rachunek  nr  …………………………….. 

      …………………………………………………………………………………. 
3. Przewoźnik wystawia i dostarcza  fakturę najpóźniej do dnia 5 miesiąca 

następującego po  miesiącu w którym wykonano przewóz. 
 
 

§ 4 
1. Przewoźnik zobowiązuje się do zapewnienia opieki osoby pełnoletniej nad 

dziećmi w czasie przejazdu zgodnie z regulaminem przewozu /zał. nr 2/  
zatwierdzonym przez Wójta Gminy 



2. W opłacie o której mowa w § 3 ust. 1 zawarte jest wynagrodzenie opiekuna.  
3. Przewoźnik zobowiązuje się ubezpieczyć wykonywane przewozy dzieci 

ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. 
4. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód 

wynikających z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w 
czasie wykonywania usługi 

 
§ 5 

1. Przewóz zostanie dokonany w terminie do dnia  01.02.2019  do dnia   
   31.12.2019r. w dniach nauki szkolnej. O przerwach w nauce oraz o zmianach  
   planu lekcji i związanych z tym zmianach rozkładu jazdy Wynajmujący będzie  
   powiadamiał Przewoźnika z wyprzedzeniem trzydniowym. Jeżeli zmiana  
   rozkładu jazdy spowoduje zmianę tj. wydłużenie lub skrócenie  tras zmianie  
   ulegnie również  opłata określona w § 3 ust. 1 ( niezmienna przez czas trwania  
   umowy pozostaje stawka za 1 km = ……… zł brutto) 
2. Przewoźnik zobowiązuje się do zapewnienia nieprzerwanego codziennego             
    ( w dni nauki szkolnej ) dowozu dzieci na trasach określonych w  
    harmonogramie środkami transportu sprawnymi technicznie, oznaczonymi  
    zgodnie z przepisami    

§ 6 
W przypadku niemożności świadczenia usług przewozowych w uzasadnionych 
przypadkach Przewoźnik zobowiązuje się do niezwłocznego zorganizowania 
zastępstwa zapewniającego równorzędny poziom usług. 
Przez „uzasadnione przypadki” strony rozumieją np. awarię techniczną pojazdu 
 

§ 7 
Wynajmujący zobowiązany jest do określenia miejsc przystanków i czasu zbiórek 
dzieci przewidzianych do przewozu. Załącznik nr 1 rozkład jazdy 

 
§ 8 

     W ramach nadzoru nad wykonywaniem umowy Zamawiający może w szczególności: 
a) żądać wglądu do dokumentów potwierdzających sprawność autobusów oraz dowodów 

rejestracyjnych i stosownych uprawnień i licencji koniecznych do realizacji umowy; 
b) żądać wglądu do dokumentów kierowców potwierdzających kwalifikacje do 

wykonywania umowy; 
c) kontrolować terminowość i punktualność wykonywanej usługi; 
d) kontrolować warunki sanitarne w autobusach; 
e) kontrolować oznakowanie autobusów do przewozu dzieci i uczniów. 

 
§ 9 

1. Strony postanawiają,  że obowiązującą  formę odszkodowania stanowią kary 
umowne naliczane w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
przez przewoźnika. 
Przewoźnik zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej  
a) w wysokości 500,00 zł każdorazowo za nie podstawienie autobusu do przewozu 

( nie wykonanie kursu ) 
b) w przypadku niezgodnego z umową wykonania usług przez Wykonawcę zapłaci 

on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł za każdą stwierdzoną 
niezgodność 



c) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 100 zł za każdą 
godzinę opóźnienia w wykonaniu dowozu 

d) za nieprzestrzeganie regulaminu dowożenia uczniów – każdorazowo 500,00 zł  
e) w wypadku rozwiązania umowy z winy przewoźnika  - przewoźnik zapłaci karę 

umowną w wysokości 10 000,00 zł 
f) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę co najmniej dwóch osób, wykonujących czynności przy realizacji przedmiotu 
umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy 
stwierdzony przypadek naruszenia wymienionego wymogu. Zamawiający nie naliczy 
kary, jeżeli Wykonawca z przyczyn nieleżących po jego stronie, w szczególności w 
przypadku choroby, zmiany pracy osób wskazanych zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy 
Pzp, zastąpi je innymi pracownikami, a o tym fakcie poinformuje Zamawiającego 
pisemnie.  

g) Jeżeli Wykonawca użyje starszych autobusów niż te wskazane w ofercie, wówczas 
zapłaci karę umowną w wysokości 5 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony autobus 
niezgodny z ofertą. Kara nie zostanie naliczona w przypadku awarii autobusu i 
konieczności szybkiego podstawienia pojazdu zastępczego.  

h) Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu 
wynagrodzenia.  

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – 10 000 zł 

       2. Przewoźnik zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty    
           wystąpienia przez Zamawiającemu z żądaniem zapłacenia kary. W razie zwłoki w    
           zapłacie Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności  
           przysługującej Przewoźnikowi względem Zamawiającego 
 

§ 10 
Strony postanawiają, że w razie powtarzających się przypadków (co najmniej 
trzykrotnie w okresie obowiązywania umowy) nienależytego wykonania zamówienia  
z winy przewoźnika umowa zostanie rozwiązana bez wypowiedzenia. Przypadki 
nienależytego wykonania umowy muszą być udokumentowane  pisemnie  przez 
Dyrekcję, z podaniem czasu i miejsca zdarzenia oraz nr pojazdu. 

 
§ 11 

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wysokości zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 

§ 12 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zamawiający 
przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu lub w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany 
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna 
 

§ 13 
1. Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian do umowy na następujących 
warunkach:  
a) zmiana stawki podatku VAT w przypadku zmiany przepisów ustawy w zakresie 
korekty stawki podatku VAT 
b) zmian harmonogramu dowożenia uczniów do Zespołu Szkół w Piaskach 



c) zmiana rozkładu jazdy powodująca wydłużenie lub skrócenie tras lub zmianę 
miejsc zatrzymywania się autobusów 
d) zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób 
    wymienionych przez strony do realizacji umowy; 
e) zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę; 
f) zmiany wykazu sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia; 
g) zmiany osoby odpowiedzialnej za nadzór nad wykonaniem umowy; 
h) zmian, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania SIWZ, a które nie  
    wykraczają poza zakres art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 Wykonawca powinien wystąpić z 
wnioskiem o aneks do umowy 
3. Wymaga się, aby zmiana terminu umownego po obustronnym uzgodnieniu 
wprowadzona została w trybie aneksu podpisanego przez strony 
 

§ 14 
1. W razie zaistnienia 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, Przewoźnik może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 15 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności 

 
§ 16 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał 
sąd pierwszej instancji właściwy miejscowo wg siedziby zamawiającego 
 

§ 17 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (Dz.U Nr 16, poz. 93 z późń. 
zm.) oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego, a 
także przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. 
Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późń. zm. ) 
 

§ 18 
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy 
 
 

  Przewoźnik :                                                                                    Wynajmujący : 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 5 
 

Gmina Piaski 
Ul. 6 Stycznia 1 
63-820 Piaski 
 

Wykonawca: 

……………………………

……………………………. 

(pełna nazwa/firma, adres) 

 
 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 
   Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dowóz dzieci 

do Szkoły Podstawowej w Piaskach, Szelejewie, Bodzewie w 2019r”, 

prowadzonego przez Gminę Piaski, oświadczam, co następuje: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia – dział V. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

                                    

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

(podpis) 

 



INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW: 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu sekcja 

i Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – dział V polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów:  

 

………………………………………………………………………………………….

…..……………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………

…………………….…………………………………………………………………… 

w następującym zakresie: 

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

………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

           

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

(podpis) 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach 

są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

Oświadczam, że jestem/śmy w stanie, na żądanie i bez zwłoki przedstawić 

zaświadczenia i inne rodzaje dowodów wymagane w SIWZ na potwierdzenie 

spełnienia warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, z 

wyjątkiem przypadków, w których zamawiający ma możliwość uzyskania 

odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej 

krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

        

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

(podpis) 



Załącznik nr 6 

Gmina Piaski 
Ul. 6 Stycznia 1 
63-820 Piaski 

Wykonawca: 
……………………………

…………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dowóz 

dzieci do Szkoły Podstawowej w Piaskach, Szelejewie, Bodzewie w 2019r”, 

prowadzonego przez Gminę Piaski, oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

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

.......................... (miejscowość), dnia .......................... r. 

................................... 
(podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia 

z postępowania na podstawie art. ....................................................... ustawy Pzp. 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 

ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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



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

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

.......................... (miejscowość), dnia .......................... r.                                     

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

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych 

zasobypowołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………

………..…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………   

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

             

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

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach 

są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 



Oświadczam, że jestem/śmy w stanie, na żądanie i bez zwłoki przedstawić 

zaświadczenia i inne rodzaje dowodów wymagane w SIWZ na potwierdzenie 

spełnienia warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, z 

wyjątkiem przypadków, w których zamawiający ma możliwość uzyskania 

odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej 

krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

           

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

(podpis) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZOSTAŁE DOKUMENTY 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 7 
 
………………………………….. 

(pieczęć wykonawcy) 

 
OŚWIADCZENIE 

 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 229 ze zm.) 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Piaskach, Szelejewie, Bodzewie w 

2019r” 

Niniejszym oświadczam, że należę / nie należę (niepotrzebne skreślić) do tej samej 

grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w 

niniejszym postępowaniu. 

Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty: 

 

Lp. Wskazanie Wykonawcy 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
W załączeniu przekazuję dowody wskazujące, że powiązania istniejące między 

wykonawcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej nie prowadzą do zachwiania 

uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
………………………………………….. 

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji 
Wykonawcy) 

UWAGA! 

Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego  

na stronie internetowej, informacji z otwarcia ofert zawierającej nazwy i adresy 

wykonawców, którzy złożyli oferty. 

Oświadczenie złożone jednocześnie z ofertą nie będzie brane pod uwagę. 



 
 
 

 

 

Załączniki składane na wezwanie zamawiającego 

potwierdzające spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 8 

OŚWIADCZENIE 
 
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp przy realizacji przedmiotowego zamówienia 

będzie zatrudnionych:  

 

……………………………………………………… 

(liczba osób) 

 

na podstawie umowy o pracę z dnia: 

1)  ………………….……………………………………………, 

2) ………………….……………………………………………, 

3) ………………….……………………………………………, 

4) ………………….……………………………………………, 

      

które w będą wykonywały następujące czynności: 

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

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

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

..………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
........................................................................ 
(podpis / podpisy osób upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 
Miejsce i data:  

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

 
 


