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� Wykonawca winien zapoznać się z całością specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  

� Wszystkie załączniki dotyczące SIWZ stanowią jej integralną część. 
� Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą Wykonawcy.  
� Oferta musi być sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.). 
� Ilekroć w niniejszym SIWZ jest mowa o ustawie, dotyczy to ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r.- Prawo zamówień publicznych. 
 

Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Nazwa Zamawiającego: Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli  
REGON: 001191775 
NIP:  638-143-50-56 
Miejscowość Wola 
Adres: ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola 
Strona internetowa: www.zoiw.miedzna.pl 
Godziny urzędowania:    poniedziałek - piątek 7:00-15:00  
Tel./fax.:  /32/211-61-77; /32/211-63-54  
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 
Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli 
ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola 
znak postępowania: ZOiW 262.1.2020 
 
Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej ustawa Pzp, oraz aktów 
wykonawczych do tej ustawy. 
Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:    

− Biuletyn Zamówień Publicznych 

− Strona internetowa Zamawiającego – http://www.zoiw.miedzna.pl/ 

− Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 
Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy PZP najpierw dokona 
oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
 
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia  
Nazwa zamówienia:  
Dowóz uczniów oraz dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Miedźna do szkół 
i placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu. 
3.1. Opis zamówienia: 

3.1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozowej polegającej na 
dowozie i odwozie uczniów i dzieci z niepełnosprawnościami zamieszkałych na 
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terenie gminy Miedźna wraz z zapewnieniem opieki nad przewożonymi dziećmi 
w trakcie przewozu, w okresie od 04 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w dni, 
w które realizowane są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze lub zajęcia rewalidacyjno-
wychowawcze: 
a) Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie, 

ul. Zamenhoffa 5, 43-200 Pszczyna: dziesięciu uczniów;  
b) Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze, ul. Pszczyńska 34, 43-227 

Miedźna: jeden uczeń; 
c) Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach, ul. Edukacji 21, 43-100 Tychy: jeden 

uczeń; 
d) Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach, os. Księcia 

Władysława, 44-240 Żory: jeden uczeń. 
3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje systematyczne dowożenie uczniów oraz dzieci 

z niepełnosprawnościami wskazanych przez Zamawiającego najkrótszą trasą 
uwzględniającą przystanki wymienione na każdej trasie wyłącznie w dni, w które odbywają 
się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze lub rewalidacyjno-wychowawcze, zgodnie 
z organizacją roku szkolnego w danej placówce oraz planem zajęć dydaktycznych uczniów, 
umożliwiając tym samym realizację obowiązku szkolnego/nauki w okresie nauki. Przedmiot 
zamówienia obejmuje cztery trasy: 
a) Pierwsza trasa w jedną stronę i z powrotem- Góra- ul. Parkowa 3, Góra, ul. Długa 70 

Góra-ul. Topolowa 55 przystanek, Gilowice- ul. Strażaków, Wola-ul. Pszczyńska Dom 
Kultury, Wola-ul. Pszczyńska przystanek, Miedźna-ul. Janygowiec 1B Przystanek, 
Pszczyna- ul. Zamenhoffa 5 Szkoła specjalna; 

b)  Druga trasa w jedną stronę i z powrotem- Frydek ul. Bieruńska 44, Góra 
ul. Pszczyńska 34; 

c) Trzecia trasa w jedną stronę i z powrotem- Frydek-ul. Nowa Wieś 10, Tychy- 
ul. Paprocańska 84-84a; 

d) Czwarta trasa w jedną stronę i z powrotem- Miedźna- ul. Janygowiec 19, Żory- 
os. Księcia Władysława. 

3.3. Wspólny słownik Zamówień CPV: 60100000-9  usługi w zakresie transportu drogowego 
3.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę 

w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.  
3.5. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się 

z przebiegiem i długością tras. 
3.6. Wykonawca musi dysponować, odpowiednimi pojazdami posiadającymi aktualne 

obowiązkowe ubezpieczenie OC i NW, aktualne badania techniczne dopuszczające 
pojazdy do ruchu. Ze względu na możliwą zmianę liczby dowożonych uczniów 
z niepełnosprawnościami samochód na trasie nr 1 powinien mieć przynajmniej 2 miejsca 
siedzące w rezerwie, a na pozostałych trasach tj. 2,3 i 4- 1 dodatkowe miejsce siedzące. 

3.7. Pojazdy przeznaczone do przewozu uczniów powinny być oznakowane w sposób 
widoczny i zgodny z obowiązującymi przepisami.  
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3.8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany rozkładu dowozów w celu zapewnienia jak 
najkrótszego czasu oczekiwania uczniów na rozpoczęcie zajęć, powrotu ze szkoły 
i przebywania w podróży oraz w przypadku zmiany planu zajęć dydaktycznych uczniów. 

3.9. Wykonawca ma obowiązek ustalić szczegółowe godziny kursów z rodzicami lub 
opiekunami prawnymi uczniów i dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze 
szkołami/placówkami, do których uczęszczają dzieci w oparciu o plany zajęć 
obowiązujące w tych szkołach/placówkach, w sposób gwarantujący jak najkrótszy czas 
oczekiwania uczniów na rozpoczęcie zajęć, powrót ze szkoły/placówki i przebywania w 
podróży. 

3.10. W przypadku zmiany planu zajęć dydaktycznych ucznia Wykonawca ma obowiązek  
ponownego ustalenia szczegółowych godzin kursów. 

3.11. Wykonawca w terminie do siedmiu dni bez wezwania przez Zamawiającego od daty 
zawarcia umowy przekaże Zamawiającemu szczegółowy rozkład dowozów dzieci. 
W przypadku zmiany rozkładu Wykonawca ma obowiązek powiadomić niezwłocznie 
Zamawiającego. 

3.12. Na wykonawcy usługi spoczywa ponoszenie: 
a) kosztów utrzymania pojazdu, w szczególności kosztów paliwa, 
b) bieżącej eksploatacji, napraw pojazdu, 
c) kosztów zatrudnienia i szkolenia kierowców, 
d) kosztów zatrudnienia opiekuna dzieci w czasie przejazdu. 

3.13. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia warunków bezpieczeństwa, czystości  
i estetyki pojazdów służących do przewozu dzieci oraz niezwłocznego powiadomienia 
Zamawiającego o wszystkich zaistniałych lub nieprzewidzianych przeszkodach 
w należytym wykonaniu umowy. 

3.14. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia pojazdu 
zastępczego, który spełnia właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym.  

3.15. Przewożone dzieci muszą mieć zapewnione miejsca siedzące. 
3.16. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia opiekuna podczas przewozu dzieci do 

szkół/placówek. 
3.17. Osoba pełniąca funkcję opiekuna musi być pełnoletnia. 
3.18. Do obowiązków opiekuna będzie należało w szczególności: 

a) ustalenie z dyrektorem szkoły/placówki, do której dowożone są dzieci, osoby 
odpowiedzialnej za zapewnienie dalszej opieki nad dziećmi po przywiezieniu dzieci do 
szkoły/placówki, 

b) opieka i nadzór podczas przewozu dzieci z miejsc wyznaczonych (przystanków) do 
placówek oświatowych, 

c) opieka i nadzór podczas przewozu dzieci z placówek oświatowych do miejsc 
wyznaczonych (przystanków), 

d) opieka w czasie przejścia z pojazdu do szkoły/placówki i przekazanie dzieci pod opiekę 
osoby dyżurującej, wskazanej przez kierownika szkoły/placówki w celu zapewnienia 
dalszej opieki nad dziećmi, 

e) opieka w czasie przejścia ze szkoły/placówki do pojazdu, a następnie przekazanie dzieci 
rodzicom lub opiekunom prawnym lub osobie wskazanej przez rodziców lub opiekunów 
prawnych, 
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f) zapewnienie pomocy uczniom i dzieciom w przemieszczaniu się pomiędzy 
przystankiem/szkołą/placówką a środkiem transportu jak również zapewnienie pomocy  
przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu samochodowego, 

g) zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie przewozu do szkół/placówek, 
h) wykonywanie niezbędnych czynności opiekuńczych, a w razie potrzeby udzielenie 

pierwszej pomocy przedmedycznej. Osoba ta musi posiadać ukończony kurs „pierwszej 
pomocy przedmedycznej”. 

3.19. Opiekun nie może podczas opieki siedzieć obok kierowcy. 
3.20. Osoba prowadząca pojazd nie może jednocześnie sprawować opieki nad przewożonymi 

dziećmi. 
3.21. Wykonanie usługi w każdym miesiącu musi być potwierdzona przez dyrektora 

szkoły/placówki lub osobę przez niego upoważnioną z podaniem ilości dni, w których była 
świadczona usługa. 

3.22. Wykonawca zapewnia stały kontakt telefoniczny Kierowcy danego pojazdu  
z rodzicami dowożonych dzieci oraz Zamawiającym. 

3.23. W przypadku zmiany osób biorących udział w realizacji zamówienia oraz zmiany środka 
transportu Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego. 

3.24. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu 
uczniów. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki, zdarzenia 
jakiegokolwiek typu, w których wyniku nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda 
materialna, spowodowana działalnością Wykonawcy. Wykonawca zamówienia musi je 
realizować zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 
6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.) oraz 
ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 110 
z późn. zm.). 

3.25. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp dot. zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: 
a) Zamawiający wymaga, by czynności polegające na wykonaniu kierowaniem pojazdu, 

o ile nie będą wykonywane osobiście przez Wykonawcę w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej oraz czynności wykonywanych przez opiekuna, o którym 
mowa w ust. 3.16., były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę; 

b) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie zatrudnienia o pracę osób 
wykonujących wskazane w lit. a) czynności. Zamawiający uprawniony jest  
w szczególności do: 

− żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 

− żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

− przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, 

− czynności kontrolne odbywać się będą z poszanowaniem przepisów o ochronie danych 
osobowych; 
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c) w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego  
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane w ust. 3.16. oraz ust. 3.25 lit. a) czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

− oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy 
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

d)  z tytułu niespełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności kierowcy oraz opiekuna 
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 
kary umownej w wysokości określonej w § 7. pkt d umowy. Niezłożenie przez 
Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego w terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 
będzie, jako niespełnianie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3.16. 
oraz ust. 3.25. lit. a) czynności; 

e) w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

3.26.  Powyższe wymagania dotyczą również Podwykonawców. 
 

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia 
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie od 04.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 
 
Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia, poleganie na potencjale 
innych podmiotów 
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

5.1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23; 
5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów- zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który     
prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pasażerskiego przewozu osób minimum  
od 3 lat; 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej- Wykonawca nie może zalegać z opłatami 
składek na ubezpieczenie społeczne oraz nie może mieć zaległości podatkowych; 

c) zdolności technicznej lub zawodowej- Wykonawca, który prowadzi działalność 
w zakresie pasażerskiego transportu lądowego musi posiadać licencję na wykonywanie 
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krajowego transportu drogowego osób oraz musi dysponować, odpowiednią ilością 
pojazdów o nienagannym stanie technicznym tak, aby zapewnić bezawaryjny przewóz 
dzieci w czasie trwania zamówienia, w tym przewóz jednorazowy min. 12 miejsc 
siedzących dla uczniów na trasie nr 1, min. 2 miejsca dla uczniów na trasie nr 2, 3 i 4. 
Pojazdy przeznaczone do przewozu dzieci powinny być oznakowane w sposób 
widoczny i zgodny z obowiązującymi przepisami, posiadać aktualne obowiązkowe 
ubezpieczenie OC i NW, aktualne badania techniczne dopuszczające pojazdy do ruchu. 

5.2  Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub 
sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

5.3 Z treści zobowiązania musi wynikać w szczególności: 

− zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

− sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu 
zamówienia publicznego, 

− zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

− czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

5.4 W przypadku, gdy Wykonawca wykorzystuje zasoby, zdolności lub sytuację innych 
podmiotów przy wykonywaniu zamówienia publicznego na pisemny wniosek 
Zamawiającego będzie musiał przedstawić oświadczenia i dokumenty potwierdzające 
spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia innych podmiotów, z których zasobów, zdolności lub sytuacji korzysta 
Wykonawca.  

5.5 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie 
dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę. 

 
Rozdział VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 PZP  
Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może 
wykluczyć wykonawcę w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy 
z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 z późn. zm.) 
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 
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). 
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Rozdział VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w niniejszym postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
7.1. Wykonawca musi złożyć następujące dokumenty w formie oryginałów lub poświadczone za    

zgodność kserokopii z oryginałem : 
a) wypełniony druk oferty – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, 

b) aktualnego na dzień składania oferty odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej 

ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 

w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 

c) licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, 

d) wypełniony i podpisany formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp – załącznik nr 1 do SIWZ, 

e) oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie 

art. 25a ust. 1 ustawy PZP – załącznik nr 4 do SIWZ, 

f) Pełnomocnictwo bądź jego kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem notarialnie 

udzielone osobie uprawnionej do składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, 

g) dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub 

sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, 

h) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  

o której mowa w art. 86 ust. 5, 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 – załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 

i) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu w płaceniu podatków i składek w Urzędzie 

Skarbowym i ZUS. 

7.2. Podmioty mające siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast 
dokumentu, o których mowa w pkt 7.1 lit. e) składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

7.3. Dokument, o którym mowa w pkt 7.2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.   

7.4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.3, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także 
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osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy pkt 7.3 stosuje się 
odpowiednio. 

7.5. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.1 lit. a, d, e, f, g, h, i oraz 7.2 należy przedstawić 
w formie oryginałów, pozostałe dokumenty mogą być przedstawione w formie 
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.   

 
Rozdział VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej 
do porozumiewania się z Wykonawcami  
8.1. W niniejszym postępowaniu oferta, dokumenty potwierdzające brak wykluczenia 

z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, wszelkie oświadczenia, wnioski, wykazy, zawiadomienia 
oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, na adres 
Zamawiającego. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 

8.2. Oferta musi zawierać dokumenty i oświadczenia określone w rozdziale 7. SIWZ.  
8.3. Oferta oraz dokumenty wskazane w ust. 7.1. muszą być podpisane przez osoby uprawnione 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i zaciągania zobowiązań o wartości 
odpowiadającej cenie oferty, tj. zgodnie z wypisem z Krajowego Rejestru Sądowego, 
umową spółki cywilnej, w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  
z uwzględnieniem art. 233 kodeksu spółek handlowych. Jeżeli uprawnienie nie wynika 
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy 
dołączyć oryginał pełnomocnictwa bądź jego kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem 
notarialnie. 

8.4. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku, z czym wszelkie pisma, 
dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym 
a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim, trwałą i czytelną techniką 
pisarską. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski. 

8.5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub 
elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt                         
ich otrzymania. 

8.6. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie 
SIWZ. We wniosku należy podać:  
a) nazwę i adres Wykonawcy,  
b) nr telefonu i faksu, e-mail. 

8.7. SIWZ została opublikowana na stronie: www.zoiw.miedzna.pl/bip/ oraz można ją także 
odebrać w siedzibie Zamawiającego ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola w godzinach 
urzędowania Zamawiającego. 

8.8. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: 
Katarzyna Waliczek tel. /32/ 211-61-77, e-mail: waliczek@zoiw.miedzna.pl 
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Rozdział IX. Wymagania dotyczące wadium 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
Rozdział X.  Termin związania ofertą 
Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert 
włącznie. 
 
 
Rozdział XI.  Opis sposobu przygotowania ofert 
11.1. Opakowanie i adresowanie oferty: 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 
zaadresowanym i opisanym: 

Nadawca: …………………………………………………………………………………………. 
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 
Adresat: …………………………………………………………………………………………… 

OFERTA NA: 
 

Dowóz uczniów oraz dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Miedźna do szkół 
i placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu. 

ZNAK SPRAWY: ZOiW 262.1.2020 
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA 

 OFERT 
04.11.2020 r. godz. 12:00 

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – 
rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika. 

11.2. Tajemnica przedsiębiorstwa: 
a) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.), muszą być 
oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. 
Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub 
osobno), 

b) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących 
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji 
spowoduje ich odtajnienie. 

11.3. Informacje pozostałe: 
a) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
b) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dla jednej części (Wykonawca może 

wybrać wszystkie części zamówienia), zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję 
ceny pod rygorem odrzucenia oferty. Za równoczesne ze złożeniem więcej niż jednej 
oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam 
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podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie 
(np. konsorcjum). W takim przypadku złożenie większej liczby ofert spowoduje 
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez takiego Wykonawcę. 

c) oferta musi być sporządzona: 

−  w języku polskim,  

−  w formie pisemnej. 
11.4. Zaleca się, aby: 

a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach                    
     do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy   
     lub posiadającą Pełnomocnictwo, 
b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana  
    i oznaczona kolejnymi numerami, 
c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę    
     przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty), 
d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi   
     Załącznik Nr 2 do SIWZ). 

11.5. Zmiana / wycofanie oferty: 
a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert   

  zmienić lub wycofać ofertę, 
b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić    

  Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, 
c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio 

„ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, 
d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo   

   osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 
11.6. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy. 

 
Rozdział XII.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Wola ul. Poprzeczna 1, w terminie 

do dnia 04.11.2020 roku, godz. 11:00.  
12.2. Otwarcie ofert nastąpi w Woli ul. Poprzeczna 1, pokój nr 4 dnia 04.11.2020 roku, 

godz. 12:00. 
12.3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem  

w otwarciu ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 12: 00 w Woli  
ul. Poprzeczna 1 pok. nr 4, w Zespole Oświaty i Wychowania.  

12.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 

12.5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, 
warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.  

12.6. Informacje, o których mowa w ust. 12.4 i 12.5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, 
którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

12.7. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty 
do Zamawiającego. 
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Rozdział XIII.  Opis sposobu obliczenia ceny 

13.1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie: 
a) wynagrodzenie za 1 dzień przewozu dzieci wraz z zapewnieniem opieki na trasie  

Nr 1, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch 
miejsc po przecinku); 

b) wynagrodzenie za 1 dzień przewozu dzieci wraz z zapewnieniem opieki na trasie           
Nr 2, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch 
miejsc po przecinku); 

c) wynagrodzenie za 1 dzień przewozu dzieci wraz z zapewnieniem opieki na trasie           
Nr 3, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch 
miejsc po przecinku); 

d) wynagrodzenie za 1 dzień przewozu dzieci wraz z zapewnieniem opieki na trasie           
Nr 4, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch 
miejsc po przecinku); 

e) wynagrodzenie łączne za 1 dzień przewozu dzieci wraz z zapewnieniem opieki             
na trasie Nr 1, trasie Nr 2, trasie Nr 3 i trasie Nr 4, podając ją w zapisie liczbowym 
i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 
Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 
zamówienia. 
 
Rozdział XIV.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
14.1. Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz oferty nieodrzucone będą oceniane 

wg następującego kryterium:   
a) Cena oferty brutto za 1 kurs przewozu na dzień - waga  60% 
b) Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii- waga 40% 

14.2. Ocena ofert w kryterium Cena zostanie dokonana na podstawie ceny zaoferowanej 
   w formularzu ofertowym oddzielnie na każde zadanie. Oferta może maksymalnie 
   otrzymać 100 pkt. Ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym   
   wzorem: 

 C min 

C= ----------- x 100 pkt x 60% 
C max 

Gdzie: 
C - liczba uzyskanych punktów w kryterium „Cena” 
C min – najniższa cena brutto w złożonych ofertach  
C max – cena brutto badanej oferty  

14.3. Oferta z czasem podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii w czasie 30 minut 
otrzyma - 40 punktów.  
Punkty przyznawane w kryterium będą naliczane według następujących zasad:  
Podstawienie pojazdu zastępczego w razie awarii w czasie:  
a) powyżej 61 minut - 0 pkt.  
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b) od 40 min do 60 minut - 20 pkt.  
c) do 30 minut - 40 pkt.  

14.4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę 
punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach w/w kryteriów według 
wzoru: 

   P = C + R 
gdzie: 
P - suma punktów przyznana w kryterium „Cena” i „Podstawienie pojazdu zastępczego 

         w razie awarii” 
       C - liczba uzyskanych punktów w kryterium „Cena” 

R - liczba uzyskanych punktów w kryterium „Czas podstawienia pojazdu zastępczego 
         w razie awarii” 

14.5. Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po   
przecinku. 

14.6. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty. 

14.7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim  
wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.  

 
Rozdział XV.  Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty  
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
15.1. Po wyłonieniu Wykonawcy, a przed podpisaniem umowy i przystąpieniem do realizacji 

zadania Wykonawca na pisemny wniosek Zamawiającego przedstawia: 
1)  informację zawierającą dane osób realizujących zadanie z ramienia Wykonawcy, 

a pozostających w bezpośrednim kontakcie z uczniami celem wykonania przez Gminę 
obowiązków wynikających z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu 
zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 152), 

2) wykaz pojazdów używanych do realizacji usługi wraz z: 
a)  kserokopią potwierdzoną za zgodność kserokopii z oryginałem dowodów 

rejestracyjnych z widocznymi nr rejestracyjnymi oraz datą obowiązujących badań 
technicznych, 

b) kserokopią potwierdzoną za zgodność kserokopii z oryginałem ubezpieczeń 
pojazdów. 

15.2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób 
określony w art. 94 ustawy Pzp. 

15.3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu 
związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże Wykonawcom informację o wyborze oferty 
przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy 
na warunkach określonych w złożonej ofercie.  

Istotne postanowienia warunków umowy zostały zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ. 
 

Rozdział XVI.  Inne informacje 
16.1. Zamawiający nie przewiduje: 
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1) składania ofert wariantowych, 
2) zawarcia umowy ramowej, 
3) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 
4) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 
5) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski. 

16.2. Dopuszcza się następujące zmiany zawartej umowy niewymagających zmiany 
wysokości wynagrodzenia, w zakresie: 
1) zmniejszenia bądź zwiększenia liczby dowożonych uczniów do szkół wskazanych 

w przedmiocie zamówienia, które nie powodują zmiany trasy i konieczności włączenia 
dodatkowego pojazdu; 

2) włączenia dodatkowego przystanku lub wyłączenia wskazanego przystanku, nie 
powodując jednocześnie zmiany istniejących tras i konieczności włączenia pojazdu. 

16.3. Dopuszcza się udzielenie dodatkowego zamówienia na usługę przewozu w przypadku: 
1) wystąpienia konieczności dowozu chociażby jednego ucznia do szkoły/ośrodka, która 

nie jest położona na żadnej z tras wskazanych w przedmiocie zamówienia, co będzie 
wiązało się z ustaleniem nowej trasy i/lub włączenia dodatkowego pojazdu. Przy czym 
wartość dodatkowego zamówienia nie przekroczy 50% wartości zamówienia określonej 
w pierwotnie w umowie; 

2) gdy ilość dowożonych uczniów do szkół wskazanych w przedmiocie zamówienia, 
zwiększy się nie powodując zmiany trasy, ale spowodują konieczność włączenia 
dodatkowego pojazdu. Przy czym wartość dodatkowego zamówienia nie przekroczy 
50% wartości zamówienia określonej w pierwotnie w umowie. 
 

Rozdział XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy. 

Rozdział XVIII. Informacja dotycząca danych osobowych- RODO 
RODO W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 r. przepisów Unijnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych (RODO) informuję co następuje: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO” informuję, że: 
1. Administratorem Państwa danych jest Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej 

z s. w Woli, 43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1, tel. 32 211 61 77. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się 

pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1 lub pocztą 
elektroniczną pod adresem: iod@netbel.pl. 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji przez Administratora ustawowych 
i statutowych zadań, gdy jest to niezbędne dla realizacji obowiązków prawnych 
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spoczywających na Administratorze lub do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym (art. 6 ust. 1 lit. c) lub (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. Państwa dane będą 
przetwarzane w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień 
publicznych prowadzonego w związku z art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe. Dane osobowe osób zatrudnionych do realizacji usługi będą przetwarzane w celu 
weryfikacji w Rejestrze Przestępców Seksualnych prowadzonego przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości. Państwa obowiązkiem jest poinformować pracowników, których dane 
Państwo przekazali w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o przetwarzaniu 
ich danych i celu przetwarzania.  

4. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na 
podstawie przepisów prawa.  Administrator nie zamierza przekazywać danych odbiorcom do 
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Odbiorcami Państwa danych 
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo 
zamówień publicznych(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa PZP”. 

5. Państwa dane będą przez nas przechowane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla 
jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami przechowania dokumentacji określonymi 
w obowiązujących przepisach, w tym w ustawie z dnia 15 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 164) oraz Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz 
jednolitego rzeczowego wykazu akt tj. nie dłużej niż 5 lat od momentu ustania obowiązku 
wynikającego z niniejszego postępowania. 

6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy PZP. 

7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8. Posiadają Państwo: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych(1), 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 
RODO(2), 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy 
RODO. 

9. Nie przysługuje Państwu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 
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10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub w formie profilowania, 
o którym mowa w art. 22 RODO. 

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

 

Rozdział XIX.  Załączniki do SIWZ 
Załącznik Nr 1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania                    

o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

Załącznik Nr 2 Formularz oferty 

Załącznik Nr 3 Istotne postanowienia warunków umowy 

Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału 

w postępowaniu 

Załącznik nr 5 Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej  



Zamawiający ZESPÓŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA W MIEDŹNEJ Z S. W WOLI 

Przetarg nieograniczony na: „Dowóz uczniów oraz dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Miedźna do szkół 

i placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu”. 

Sygnatura akt: ZOiW 262.1.2020 

 18

Załącznik nr 1  

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE 
ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP 

 

Wykonawca/Wykonawcy 

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

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

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

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

 

Oświadczenie 1 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Dowóz uczniów oraz dzieci z niepełnosprawnościami z terenu 

Gminy Miedźna do szkół i placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w trakcie 

przewozu” oświadczam, co następuje: 

a) oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1843 z późn. zm.); 

 

................................, dn. .................   ………………………………………….  
     (Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń wiedzy w imieniu    

                          Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki) 

 

b)  oświadczam/my, że podlegam/my wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1843 z późn. zm.); 

 

 

 

................................, dn. .................   ………………………………………….  
(Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń wiedzy w imieniu    

                          Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki) 

                                                           
1 Wyjaśnienie: Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy 

dokument podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Pełnomocnik umocowany do składania 
oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z Wykonawców osobno. 
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c) oświadczam/my, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się  

w niniejszym postępowaniu, tj.………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………..….. 
                                                                                                                   (podać pełną nazwę zdolności oraz dane firmy)  

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie podanym 
w SIWZ dla przedmiotowego postępowania. 

 

 

 

................................, dn. .................   ………………………………………….  
    (Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń wiedzy w imieniu    

                           Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki) 

 

 

d) oświadczam/y, 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 przedstawieniu informacji 

 

 

 

................................, dn. .................   ………………………………………….  
        (Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń wiedzy w imieniu    

                            Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki) 
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Załącznik Nr 2 

 

 

 

 

 

   Zamawiający: 

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

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

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

 

OFERTA 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dowóz uczniów oraz dzieci 

z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Miedźna do szkół i placówek specjalnych wraz  

z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia 
zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
CENA OFERTOWA TRASA NR 1  _ _ _ _ , _ _   PLN 

słownie złotych:  ..................................................................................................................  

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

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości  ………%. 

 

CENA OFERTOWA TRASA NR 2  _ _ _ _ , _ _   PLN 

słownie złotych:  ..................................................................................................................  

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

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości  ………%. 

 

CENA OFERTOWA TRASA NR 3  _ _ _ _ , _ _   PLN 

słownie złotych:  ..................................................................................................................  

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

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości  ………%. 

 

CENA OFERTOWA TRASA NR 4  _ _ _ _ , _ _   PLN 

słownie złotych:  ..................................................................................................................  

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

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości  ………%. 

 

 

 



Zamawiający ZESPÓŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA W MIEDŹNEJ Z S. W WOLI 

Przetarg nieograniczony na: „Dowóz uczniów oraz dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Miedźna do szkół 

i placówek specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu”. 

Sygnatura akt: ZOiW 262.1.2020 

 21

 

CENA OFERTOWA ŁĄCZNA (TRASA NR 1, TRASA NR 2, TRASA NR 3 i  TRASA 

NR 4)  _ _ _ _ , _ _   PLN 

słownie złotych:  ..................................................................................................................  

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

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości  ………%. 

1. Oświadczamy, że: 
a) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie od………..……..do………..………; 
b) Zobowiązujemy się do podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii w czasie 

do………… minut/ od …………do …………… minut/ powyżej ………… minut/ 
zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

c) akceptujemy warunki płatności; 
d) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do 

nich żadnych zastrzeżeń; 
e) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia; 
f) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu 

zamówienia podany przez Zamawiającego; 
g) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert. 
2. Oświadczamy, że wybór oferty: 

a) nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług (*), 

b) będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług. 

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ……………………………………………… 
(wpisać nazwę / rodzaj sprzętu / urządzenia lub usługi, które będą prowadziły do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług) 
objętych przedmiotem zamówienia (*). 

*Brak wyboru przez Wykonawcę pkt a) lub b) interpretowane będzie przez Zamawiającego jako 
wybór pkt a. 

3. Oświadczamy, że niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner 
konsorcjum* zarządzanego przez …………………………………………………….(nazwa 
lidera). 

4. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

5. Oferta została złożona na ………. stronach. 

__________________________ 
(*) niepotrzebne skreślić. 
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6. Do oferty dołączono następujące dokumenty: 

• .....................................................................................................................     

• .....................................................................................................................   

• .....................................................................................................................   

• .....................................................................................................................   

 

Nazwa i adres WYKONAWCY : 

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

NIP  .....................................................................................................................................  

REGON  ..............................................................................................................................  

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

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

numer telefonu:  ..................................................................................................................  

numer faksu .........................................................................................................................  

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

  

 …………………………………..                             ……….……............................................... 
                (miejscowość, data)                                                                                                                                             (Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli  

                                                                                                                                                                                                          w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki) 
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Załącznik Nr 3 

ISTOTNE POSTANOWIENIA WARUNKÓW UMOWY 

UMOWA NR ……… 
zawarta w dniu ……………..r. w Woli 

pomiędzy: 
Gminą Miedźna z siedzibą w Miedźnej przy ul. Wiejskiej 131, 43 - 227 Miedźna 
nr NIP 6381642424 REGON 276258291- Zespołem Oświaty i Wychowania w Miedźnej 
z s. w Woli, ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola tel: /32/ 211-61-77 fax: /32/ 211-63-54 
e-mail: zoiw@miedzna.pl reprezentowanym przez: mgr Marzenę Mandla - Dyrektora Zespołu 
Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli 
zwanym dalej Zamawiającym 
a 
 ...........................................................................................................................................................  

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

 ........................................................................................................................................................... , 

zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści: 

§1. 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi transportowe polegające na 
dowozie uczniów i dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miedźna do 
poszczególnych szkół: 
a) Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie, ul. Zamenhoffa 5,  

43-200 Pszczyna: dziesięciu uczniów; 
b) Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze, ul. Pszczyńska 34, 43-227 Miedźna: 

jeden uczeń; 
c) Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach, ul. Edukacji 21, 43-100 Tychy: jeden uczeń; 
d) Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach, os. Księcia Władysława, 

44-240 Żory: jeden uczeń. 
§2. 

1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) dowożenie i odwożenie uczniów niepełnosprawnych czterema środkami transportu: 

a) Pierwsza trasa w jedną stronę i z powrotem- Góra- ul. Parkowa 3, Góra, ul. Długa 
70 Góra-ul. Topolowa 55 przystanek, Gilowice- ul. Strażaków, Wola-ul. Pszczyńska 
Dom Kultury, Wola-ul. Pszczyńska przystanek, Miedźna-ul. Janygowiec 1B 
Przystanek, Pszczyna- ul. Zamenhoffa 5 Szkoła specjalna; 

b)  Druga trasa w jedną stronę i z powrotem- Frydek ul. Bieruńska 44, Góra 
ul. Pszczyńska 34; 

c) Trzecia trasa w jedną stronę i z powrotem- Frydek-ul. Nowa Wieś 10, Tychy- 
ul. Paprocańska 84-84a; 

d) Czwarta trasa w jedną stronę i z powrotem- Miedźna- ul. Janygowiec 19, Żory- 
os. Księcia Władysława. 
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2) realizację dowozu i odwozu wyłącznie w dni, w które prowadzone są zajęcia 
dydaktyczno-wychowawcze;  

3) wykonanie przewozu uczniów i dzieci niepełnosprawnych do szkół według ustalonej 
trasy i harmonogramu przejazdu dziennego; 

4) zapewnienie bezawaryjnego przewozu dzieci w czasie trwania umowy pojazdami 
przeznaczonymi do przewozu dzieci oznakowanymi w sposób widoczny i zgodny  
z obowiązującymi przepisami; 

5) zapewnienie ciągłości wykonywanych usług przewozowych oraz ich punktualność; 
6) niezwłocznie informowanie Zamawiającego o trudnościach w wykonywaniu 

zamówienia; 
7) ustalenie szczegółowych godzin kursów z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci 

niepełnosprawnych oraz z placówkami, do których uczęszczają dzieci w oparciu o plany 
zajęć obowiązujące w tych placówkach, w sposób gwarantujący jak najkrótszy czas 
oczekiwania uczniów na rozpoczęcie zajęć, powrót ze szkoły i przebywania w podróży; 

8) w przypadku zmiany planu zajęć dydaktycznych ucznia ponowne ustalenie 
szczegółowych godzin kursów; 

9) przekazanie Zamawiającemu szczegółowego rozkład dowozów dzieci w terminie do 
siedmiu dni od daty zawarcia umowy. W przypadku zmiany rozkładu dowozów 
Wykonawca ma obowiązek powiadomić niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego.  

10) zapewnienie osoby, niebędącej równocześnie kierowcą, odpowiedzialnej za opiekę  
i nadzór w czasie przewozu do szkoły i ze szkoły oraz w czasie przejścia ze szkoły lub 
placówki do pojazdu, a następnie przekazanie dzieci rodzicom lub opiekunom prawnym 
lub osobie wskazanej przez rodziców lub opiekunów prawnych; 

11) zapewnienia dzieciom podczas transportu warunków bezpieczeństwa i higieny 
odpowiadających rodzajowi transportu; 

12) punktualnego wykonywania przewozu uczniów; 
13) zapewnienia dzieciom miejsc siedzących w pojeździe; 
14) zapewnienia uczniom pomocy w przemieszczaniu się pomiędzy 

przystankiem/szkołą/placówką a środkiem transportu jak również przy wsiadaniu 
i wysiadaniu z pojazdu samochodowego; 

15) wykonywanie niezbędnych czynności opiekuńczych, a w razie potrzeby udzielenie 
pierwszej pomocy przedmedycznej. Opiekun musi posiadać ukończony kurs „pierwszej 
pomocy przedmedycznej”; 

16) zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przewozu do szkół/placówek; 
17)  ustalenia z dyrektorem placówki, do której dowożone są dzieci, osoby odpowiedzialnej 

za zapewnienie dalszej opieki nad dziećmi po przywiezieniu dzieci do szkoły; 
18) w przypadku zaistnienia awarii pojazdu lub innych nieprzewidzianych okoliczności 

zależnych od Wykonawcy, należy wykonać usługę zastępczą, aby dowóz dzieci                   
do placówek mógł odbyć się terminowo; 

19) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia warunków bezpieczeństwa, czystości 
i estetyki pojazdów służących do przewozu dzieci. 

2. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia pojazdu 
zastępczego, który spełnia właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. Czas 
podstawienia zastępczego środka transportu wynosi ………………… min. 
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3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany rozkładu dowozów w celu zapewnienia jak 
najkrótszego czasu oczekiwania uczniów na rozpoczęcie zajęć, powrót ze szkoły 
i przebywania w podróży oraz w przypadku zmiany planu zajęć dydaktycznych uczniów. 

4. Opiekun nie może podczas opieki nad dziećmi siedzieć obok kierowcy. 
5. Osoba prowadząca pojazd nie może jednocześnie sprawować opieki nad przewożonymi 

dziećmi.  
6. Wykonanie usługi w każdym miesiącu musi być potwierdzona przez dyrektora placówki lub 

osobę przez niego upoważnioną z podaniem ilości dni, w których była świadczona usługa. 
7. Wykonawca zapewnia stały kontakt telefoniczny Kierowcy danego pojazdu z rodzicami 

dowożonych dzieci oraz z Zamawiającym. 
8. W przypadku zmiany osób biorących udział w realizacji zamówienia oraz zmiany środka 

transportu Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zespół Oświaty i Wychowania 
w Miedźnej z s. w Woli.   

9. Przy zmianie osób biorących udział w realizacji zamówienia, pozostających 
w bezpośrednim kontakcie z uczniami Wykonawca na pisemny wniosek Zamawiającego 
przedstawia informację zawierającą dane tych osób celem wykonania przez Gminę 
obowiązków wynikających z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. 
o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 152). 

10. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zmianie pojazdów 
używanych do realizacji usługi oraz do przedstawienia kserokopii dowodów rejestracyjnych 
i ubezpieczenia nowych pojazdów. 

11. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę: 
1) Zamawiający wymaga, by czynności polegające na wykonaniu kierowaniem pojazdu, 

o ile nie będą wykonywane osobiście przez Wykonawcę w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej oraz czynności wykonywanych przez opiekuna, o którym 
mowa w §2 ust. 1 pkt 10) umowy były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę; 

2) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie zatrudnienia o pracę osób 
wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest  
w szczególności do: 

− żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
     wymogów i dokonywania ich oceny,  

− żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania    
    ww. wymogów, 

− przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, 

− czynności kontrolne odbywać się będą z poszanowaniem przepisów o ochronie  
     danych osobowych; 

3) w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego  
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
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podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane w pkt. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

− oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy 
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

4) z tytułu niespełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności 
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 
umownej  w wysokości określonej w §7. ust. 1 pkt d umowy. Niezłożenie przez 
Wykonawcę  w wyznaczonym przez Zamawiającego w terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, 
jako niespełnianie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy  o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności; 

5) w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§3. 
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 04.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

§4. 
Wykonawca może powierzyć wykonanie części umowy Podwykonawcy jedynie w przypadku 
wcześniejszego uzgodnienia warunków powierzenia z Zamawiającym. 

§5. 
1. Strony ustalają wynagrodzenie na podstawie uzgodnionej ceny ryczałtowej za 1 dzień 
świadczonej usługi w wysokości: 
a) trasa Nr 1 - ………….. zł brutto (słownie złotych: ...............................) 
b) trasa Nr 2 – ………….. zł brutto (słownie złotych: ………………..….) 
c) trasa Nr 3 – …………..zł brutto (słownie złotych: ………………..…..) 
d) trasa Nr 4- …………… zł brutto (słownie złotych……………….……) 

2. Wartość zamówienia wynosi: ……………….. zł. Wartość ustalona została na podstawie 
ceny za 1 dzień świadczenia usługi na czterech trasach (nr 1, 2, 3 i 4) oraz ilości dni, 
w których usługa będzie świadczona w okresie umownym, tj. …………………… zł x 195 
dni (lub/i 217 dni). 

3. Rozliczenie będzie następowało za okresy miesięczne, po wystawieniu przez Wykonawcę 
faktury oraz przedstawieniu raportu określającego liczbę dni, w których świadczył usługę  
w danym cyklu rozliczeniowym (potwierdzonego przez dyrektorów placówek lub osoby 
przez nich upoważnione). 
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4. Nabywcą wskazanym w fakturze VAT, o której mowa powyżej, będzie Gmina Miedźna, 
natomiast odbiorcą i płatnikiem ww. faktury VAT będzie Zespół Oświaty i Wychowania 
w Miedźnej z s. w Woli, ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo sporządzonej faktury VAT wraz z potwierdzonym w sposób wskazany w ust. 3 
raportem wykonania usługi przelewem na konto Wykonawcy na rachunek bankowy  nr 
____ ________   ________   ________   ________   ________   ________   

6. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie w przypadku, gdy żadne z dzieci nie będzie 
korzystało z przewozu na danej trasie, o których mowa w §2. umowy. 

§6. 
W przypadku uchybienia ze swej winy zobowiązaniom wynikającym z niniejszej umowy, 
a powodującym konieczność zabezpieczenia ciągłości transportu przez Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia całej wynikającej stąd szkody. 

§7. 
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych 

z następujących tytułów oraz w podanych wysokościach: 
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu nieświadczenia usługi  

w wysokości 30% ceny wskazanej w § 5 ust. 1 obowiązującej na trasie, na której nie 
wykonano usługi za każdy dzień nieświadczenia usługi; 

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienia powyżej 60 min. 
w wykonaniu usługi w wysokości 5% ceny wskazanej w §5 ust. 1 obowiązującej trasie, na 
której powstało opóźnienie z przyczyn zależnych od Wykonawcy;  

c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy  
z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości zamówienia; 

d) Wykonawca zapłaci zamawiającemu kwotę w wysokości 3 000 zł za każdy przypadek 
naruszenia wymagań dot. zatrudnienia osób na stanowisku kierowców pojazdów oraz 
opiekunów realizujących zamówienie objęte niniejszą umową. 

e) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę w wysokości 100 zł za każdy przypadek nie 
przedstawienia po wcześniejszym wezwaniu Zamawiającego dokumentów, o których 
mowa w §2 ust. 1 pkt 9), §2 ust. 9 lub §2 ust. 10 umowy 

2. Jeśli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych 
z wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Pomimo odstąpienia od całości lub części umowy, Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczenia 
wobec Wykonawcy kar umownych określonych w niniejszym paragrafie. 

4. Każde ze zobowiązań określone w ust. 1 jest samodzielne i Zamawiający jest uprawniony do 
dochodzenia kar umownych z tytułu zaistnienia każdego ze zdarzeń wskazanych w tym 
postanowieniu, zarówno wszystkich łącznie, jak i każdej z osobna. 

§8. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, ustawy prawo zamówień publicznych oraz ustawy o transporcie drogowym, a do 
spraw procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. 
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§9. 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy od niezrealizowanej części 

umowy, gdy: 
1) wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) Wykonawca realizuje usługę przewidzianą umową w sposób niezgodny z niniejszą 
umową, wskazaniami Zamawiającego lub niestosuje się do zapisów niniejszej umowy;  

3) odstąpienie od umowy, o którym mowa w pkt 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o przyczynie odstąpienia wskazanej w ust. 1. 

§10. 
1. Dopuszcza się następujące zmiany zawartej umowy niewymagających zmiany wysokości 

wynagrodzenia, w zakresie: 
1)  zmniejszenia bądź zwiększenia liczby dowożonych uczniów do szkół wskazanych 

w przedmiocie zamówienia, które nie powodują zmiany trasy i konieczności włączenia 
dodatkowego pojazdu; 

2)  włączenia dodatkowego przystanku lub wyłączenia wskazanego przystanku, nie 
powodując jednocześnie zmiany istniejących tras i konieczności włączenia pojazdu. 

2. Dopuszcza się udzielenie dodatkowego zamówienia na usługę przewozu w przypadku: 
1) wystąpienia konieczności dowozu chociażby jednego ucznia do szkoły/ośrodka, która nie 

jest położona na żadnej z tras wskazanych w przedmiocie zamówienia, co będzie wiązało 
się z ustaleniem nowej trasy i/lub włączenia dodatkowego pojazdu. Przy czym wartość 
dodatkowego zamówienia nie przekroczy 50% wartości zamówienia określonej 
w pierwotnie w umowie; 

2) gdy ilość dowożonych uczniów do szkół wskazanych w przedmiocie zamówienia, 
zwiększy się nie powodując zmiany trasy, ale spowodują konieczność włączenia 
dodatkowego pojazdu. Przy czym wartość dodatkowego zamówienia nie przekroczy 50% 
wartości zamówienia określonej w pierwotnie w umowie. 

3. W przypadku zmiany stawki VAT wartości netto z oferty Wykonawcy pozostaną bez zmian, 
a nowa kwota ceny brutto Wykonawcy zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

4. Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie na umotywowany, pisemny wniosek jednej ze 
Stron Umowy, przedstawiony drugiej stronie.  

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu powinny zostać 
wskazane okoliczności uzasadniające dokonanie zmian. 
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§11. 
Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego oraz 1 egzemplarz 
dla Wykonawcy. 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 
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KLAUZULA INFORMACYJNA  
 

Zgodnie z art. 13 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 (dalej: RODO) informuję, iż:  
1. Administratorem Państwa danych jest Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej 

z s. w Woli,  43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1, tel. 32/2116177.  
2. Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pisemnie za 

pomocą poczty tradycyjnej na adres: 43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1 lub pocztą elektroniczną 
pod adresem: iod@netbel.pl 

3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest prowadzenie wszelkich spraw 
dotyczących realizacji niniejszej umowy. Dane osobowe osób zatrudnionych do realizacji 
usługi będą przetwarzane w celu weryfikacji obowiązku zatrudnienia tych osób na umowę 
o pracę oraz na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu 
zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 152) dane osób 
zatrudnionych do realizacji niniejszej umowy będą przetwarzane w celu weryfikacji 
w Rejestrze Przestępców Seksualnych prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. 
Państwa obowiązkiem jest poinformować pracowników, których dane Państwo przekazali 
w celu realizacji usługi o przetwarzaniu ich danych i celu przetwarzania. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. b) ogólnego 
rozporządzenia  o ochronie danych osobowych. 

5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty wspierające Administratora w jego 
działalności  i na jego zlecenie, w szczególności będące dostawcami systemów księgowych, 
bank dokonujący rozliczeń finansowych w tym zakresie, podmiot prowadzący działalność 
pocztową, podmiot świadczący obsługę prawną. Administrator może przekazywać Państwa 
dane osobowe osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków 
wynikających z umowy lub konieczność przekazania danych będzie wynikała 
z obowiązujących przepisów prawa. 

6. Państwa dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń 
wynikających z realizacji niniejszej umowy, tj. przez okres 6 lat od daty zakończenia 
umowy. 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania 
przetwarzania – w przypadkach, w których nie stoi to w sprzeczności z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych). 
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9. Pana/Pani osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub 
profilowaniu. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych 
osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania 
umowy.   

 
 
 

   …………………………..……………….. 
                                                                                                                                                                           data i podpis  
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Załącznik nr 4 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU 

 
Wykonawca: 

 ........................................................  
 
 ........................................................  
 
 ........................................................  
  (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,   

                                     KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: Zamawiający: 

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

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

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

 
 
 

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 uczniów 

oraz dzieci z niepełnosprawnościami z Gminy Miedźna do szkół i placówek specjalnych wraz 

z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu” prowadzonego przez Zespół Oświaty i Wychowania 
w Miedźnej z s. w Woli oświadczam, co następuje: 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu tj.: 
1. prowadzę działalność gospodarczą w zakresie pasażerskiego przewozu osób minimum 

od 3 lat; 
2. prowadzę działalność w zakresie pasażerskiego transportu lądowego i posiadam licencję na 

wykonywanie krajowego transportu drogowego osób;  
3. dysponuję odpowiednimi pojazdami o nienagannym stanie technicznym tak, aby zapewnić 

bezawaryjny przewóz dzieci w czasie trwania zamówienia, w tym przewóz jednorazowy min. 
10 miejsc siedzących dla uczniów na trasie nr 1, min. jedno miejsce dla uczniów na trasie 
nr 2, 3 i 4. Pojazdy przeznaczone do przewozu dzieci posiadają aktualne obowiązkowe 
ubezpieczenie OC i NW, aktualne badania techniczne dopuszczające pojazdy do ruchu oraz  
są oznakowane w sposób widoczny i zgodny z obowiązującymi przepisami. 
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4. nie zalegam z opłatami składek na ubezpieczenie społeczne oraz nie mam zaległości 
podatkowych. 

 
 
 

………………….. 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 oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………...………………. 
……………………………………………………………………………………………...……… 
……………………………………………………………………………………………………... 
w następującym zakresie: ………………………………………………………………….……… 
…………………………………………….……………………………………………………….. 

                   (wskazać podmiot  i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 
  
 
 
………………….. dnia ………….……. r.                             ……………………………… 
           (podpis) 

 
 
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 przedstawieniu informacji. 

 

 

 

………………….. dnia ………….……. r.                             ……………………………… 
                 (podpis) 
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Załącznik NR 5 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU 
PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Na podstawie art. 24 ust. 11 Ustawy Pzp, Wykonawca oświadcza, że:   
1) nie należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.)    
z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu*,  

lub 
2) należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.   

o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.)   

z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu:  

a) ……………………………………………………………………………………    

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

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

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

   

  

Podpis ………….……………………………………..     
                                      (osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu Wykonawcy)  

 

Data: ……………………………………………….  

      

__________________________________________________________________________________________________________________                                       
*    Niepotrzebne skreślić;  
** Zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy Pzp Wykonawca przedkłada Zamawiającemu powyższe oświadczenie w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 wraz ze złożeniem oświadczenia. 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia.  

 

 

 

 


