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 GMINA GAWORZYCE 
ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce 
tel. 076 831 62 85, fax. 076 831 62 86 
NIP 692-22-55-154  REGON  390 64 75 87 
www.bip.gaworzyce.com.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.271.20.2017 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (usługi) 

o wartości powyżej 30.000 € i poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 
 
  

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających  
do placówek oświatowych w Gminie Gaworzyce w okresie  

od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. 
 
 

 
 
 
Ogłoszenie o niniejszym przetargu ukaże się: 

• w Biuletynie Zamówień Publicznych, 
• na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gaworzyce.com.pl, 
• na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w Urzędzie Gminy Gaworzyce, ul. Okrężna 85 

 
 
 
 
 
 
Zatwierdzam: 

 
      Wójt 
 

   /-/ Jacek Szwagrzyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gaworzyce, dnia 30.11.2017 r. 
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SPIS TREŚCI: 
 

I. Nazwa i adres Zamawiającego   
II. Tryb udzielenia zamówienia   
III. Opis przedmiotu zamówienia   
IV. Termin wykonania zamówienia   
V. Warunki udziału w postępowaniu   
VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5   
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia  
 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów  

 

IX. Wymagania dotyczące wadium   
X. Termin związania ofertą   
XI. Opis sposobu przygotowywania ofert   
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert   
XIII. Opis sposobu obliczania ceny   
XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert  
 

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy   
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego  
 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej   
XIX. Informacje uzupełniające   
 
 
ZAŁ ĄCZNIKI DO SIWZ STANOWI ĄCE JEJ INTEGRALN Ą CZĘŚĆ: 
 
Załącznik nr 1: Projekt umowy 
 
FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁ ĄCZNIKÓW DO OFERTY: 
 

A. Formularz ofertowy. 
B. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.  
B1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia. 
C. Wykaz usług – składany na wezwanie Zamawiającego. 
D. Grupa kapitałowa – oświadczenie Wykonawcy składane w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia przez Zmawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa  
w rozdz. XII pkt 12.9. SIWZ. 
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Rozdział I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 
 

Nazwa Zamawiającego: Gmina Gaworzyce 
Adres: ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce 
Strona internetowa: www.gaworzyce.com.pl, www.bip.gaworzyce.com.pl 
tel./fax: 76 831 62 85 / 76 831 62 86 
e-mail: ug@gaworzyce.com.pl 
 
Rozdział II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) 
zwaną dalej „ustawą” lub „Pzp” w trybie przetargu nieograniczonego (art.10 ust.1 Pzp) i 
oznaczone zostało znakiem ZP.271.20.2017, na który Wykonawcy winni się powoływać we 
wszystkich kontaktach z Zamawiającym. 
Wartość zamówienia poniżej progu określonego na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 
 
Rozdział III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WRAZ Z JEGO OPIS EM 
 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie zadania pn.: Zakup biletów 

miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych w Gminie 
Gaworzyce w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2020 r. 

Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych w regularnej komunikacji  
autobusowej otwartej dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych w gminie 
Gaworzyce w terminie  od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. z wyłączeniem dni 
wolnych od zajęć szkolnych, z ulgą 49 % w oparciu o uprawnienia przysługujące na 
podstawie art. 5 ust. 1 i 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych 
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z  2017 r. poz. 60 i 132). 
Transport odbywał się będzie na terenie gminy Gaworzyce i części gminy Niegosławice,        
w dni nauki szkolnej, na istniejących lub utworzonych przez Wykonawcę liniach regularnych, 
z pierwszeństwem przejazdu uczniów z biletem miesięcznym. Organizacja roku szkolnego 
jest uregulowana Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 
2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2017 r., poz.1603).W ramach 
zakupu biletu miesięcznego Wykonawca zrealizuje przewóz uczniów do placówek 
oświatowych w gminie Gaworzyce, tj. dowóz do szkół i odwóz do miejsca zamieszkania, wg 
poniższego wykazu :   

1. Z miejscowości Kurów Wielki i z powrotem – 2 uczniów (dowóz do szkoły i odwóz do 
miejsca zamieszkania) 
2. Z miejscowości Kłobuczyn i z powrotem  67 uczniów + 7 dzieci pięcioletnich  (dowóz do 
szkoły i odwóz do miejsca zamieszkania) 
3. Z miejscowości Mieszków i z powrotem - 15 uczniów + 1 dziecko pięcioletnie  (dowóz do 
szkoły i odwóz do miejsca zamieszkania) 
4. Z miejscowości Koźlice i z powrotem - 33 uczniów + 3 dzieci pięcioletnich   (dowóz do 
szkoły i odwóz do miejsca zamieszkania) 
5. Z miejscowości Gostyń i z powrotem – 11 uczniów +1 dziecko  pięcioletnie  (dowóz do 
szkoły i odwóz do miejsca zamieszkania) 
6. Z miejscowości Korytów i z powrotem - 3 uczniów + 1 dziecko pięcioletnie  (dowóz do 
szkoły i odwóz do miejsca zamieszkania)  
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7. Z miejscowości Witanowice i z powrotem – 9 uczniów  (dowóz do szkoły i odwóz do 
miejsca zamieszkania) 
8. Z miejscowości Grabik i z powrotem - 9 uczniów + 2 dzieci pięcioletnich   (dowóz do 
szkoły i odwóz do miejsca zamieszkania) 
9. Z miejscowości Śrem i z powrotem – 4 uczniów  (dowóz do szkoły i odwóz do miejsca 
zamieszkania) 
10. Z miejscowości Dzików i z powrotem - 13 uczniów +3 dzieci pięcioletnich   (dowóz do 
szkoły i odwóz do miejsca zamieszkania) 
11. Z miejscowości Dalków i z powrotem - 38 uczniów +4 dzieci pięcioletnich   (dowóz do 
szkoły i odwóz do miejsca zamieszkania) 
12. Z miejscowości Nowa Jabłona  - 25 uczniów + 3 dzieci pięcioletnich (dowóz do szkoły)  
13.Do miejscowości Nowa Jabłona 20 uczniów + 3 dzieci pięcioletnich (odwóz do miejsca 
zamieszkania) 
13. Z miejscowości Nowy Dwór i z powrotem - 8 uczniów + 1 dziecko pięcioletnie  (dowóz 
do szkoły i odwóz do miejsca zamieszkania) 
14. Do miejscowości Zimna Brzeźnica - 5 uczniów (odwóz do miejsca zamieszkania) 

 

OGÓŁEM: 237 uczniów + 26 dzieci 5-letnich 

 

Uwaga: Podane liczby uczniów są liczbami aktualnymi na dzień ogłoszenia o zamówieniu 
publicznym i w trakcie roku szkolnego mogą ulec zmianie. 

Ilość kupowanych biletów miesięcznych w okresie realizacji zamówienia może ulegać 
zmianie.  
W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów - Wykonawca musi zapewnić             
ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia dowożonych uczniów 
Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu.  

Szczegółowa imienna lista uczniów uprawnionych będzie podawana Wykonawcy do dnia    
25- każdego miesiąca. Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym i na podstawie 
zestawienia biletów miesięcznych. 

Opiekę nad dziećmi w autobusie podczas dowozów zagwarantuje Zamawiający. Opiekunowie 
wyznaczeni przez Zamawiającego mają prawo do bezpłatnych przejazdów w czasie 
wykonywania opieki. 

Wykonawca musi posiadać zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób  
w krajowym transporcie drogowym na trasach, które przewidują zatrzymywanie się 
autobusów w poszczególnych miejscowościach na przystankach podanych wyżej przez 
Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednią liczbą 
autobusów, zapewniającą dowóz wszystkich uczniów na poszczególnych trasach w 
wyznaczonych godzinach. Przewozy  mogą być dokonywane środkami transportu 
spełniającymi wymagania techniczne określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym i innych 
przepisach związanych z przewozem osób, wg poniższego harmonogramu dowozów:  
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Lp. Kurs - DOWÓZ 

1 7.06 Nowy Dwór, Nowa Jabłona  - Gaworzyce szkoła  

2 7.25  Kurów Wielki, Dalków, Gostyń  - Gaworzyce szkoła  

3 7.28 Korytów, Grabik, Śrem Witanowice – Gaworzyce szkoła  

4 7.35 Mieszków - Gaworzyce szkoła  

5 7.45 Dzików - Gaworzyce szkoła  

6 7.46 Kłobuczyn - Gaworzyce szkoła  

7 7.48 Koźlice - Gaworzyce szkoła  

Lp. Kurs - ODWÓZ 

1.  12.45 Koźlice, Kłobuczyn, Korytów, Grabik, Śrem, Witanowice  

2.  
12.45 Dzików, N. Jabłona, N. Dwór, Zimna Brzeźnica, 
Mieszków  

3.  13.20 Gostyń , Dalków, Kurów W.  

4.  13.45 Koźlice, Kłobuczyn, Korytów, Grabik, Śrem, Witanowice  

5.  
13.45 Dzików, N. Jabłona, N. Dwór, Zimna Brzeźnica, 
Mieszków Gostyń, Kurów W., Dalków 

6.  14.45 Koźlice, Kłobuczyn, Korytów, Grabik, Śrem , Witanowice, 

7.  
14.45 Dzików, N. Jabłona , N. Dwór, Zimna Brzeźnica,  
Mieszków, Gostyń, Dalków, Kurów W.   

 

Zamawiający zastrzega, bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów, możliwe 
odstępstwa od podanego harmonogramu przewozów uzależnione od zmiany planów lekcji, 
ilości dzieci, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowywania dni wolnych, etc. 
Zamawiający dopuszcza, bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów, zmianę 
godzin przywozów i odwozów w okresie realizacji niniejszego zamówienia oraz możliwość 
zakupu ½ biletu (bilet do lub ze szkoły).  

Pojazdy uczestniczące w dowozach muszą odpowiadać ogólnym warunkom przewozu osób, 
muszą posiadać ważne polisy ubezpieczeniowe OC i NW oraz aktualne badania techniczne. 

Wykonawca musi dysponować ilością kierowców odpowiednią do realizacji zamówienia, 
przy czym kierowcy muszą posiadać stosowne uprawnienia. 

W razie uszkodzenia lub awarii pojazdu wykonującego przewóz, Wykonawca zobowiązuje 
się podstawić sprawny technicznie zastępczy autobus w ciągu maksymalnie 2 godzin. 
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3.2. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę  
lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. kierowców, których praca 
jest niezbędna do prawidłowego wykonania zamówienia. Wyżej wymienione osoby 
powinny być zatrudnione w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.). 
3.2.1. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się 
przedłożyć poświadczone za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę/Podwykonawcę kopie umów o pracę zawartych przez 
Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których 
mowa powyżej (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 
szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników*). Informacje 
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania. 

* Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać 
również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać 
przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia          
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy 
musi być zgodny z przepisami ww. ustawy. 

3.2.2. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę  
z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego zgodnie punktem 3.2.1. będzie traktowane jako 
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę 
oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w 
załączonym do SIWZ wzorze umowy (załącznik nr 1 do SIWZ).  

3.2.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały 
okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez 
wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek     
i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być 
przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy/Podwykonawcy.    
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę/ Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

3.2.4. Powyższy wymóg określony w punkcie 3.2. dotyczy również Podwykonawców 
wykonujących wskazane wyżej prace (art. 29 ust. 3a Pzp). 

 
3.3. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zadania w celu 
dokonania oceny informacji przekazywanych przez Zamawiającego w ramach niniejszego 
postępowania. 
 
Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 
kod CPV 60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego 
kod CPV 60112000-6 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 
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Rozdział IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Zamówienie podlega zrealizowaniu w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 
 
Rozdział V. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU   
 
5.1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

5.1.1. zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy – nie podlegają wykluczeniu na podstawie    
art. 24 ust. 1 i 5 ustawy, 

5.1.2. zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy – spełniają warunki udziału w postępowaniu 
określone w art. 22 ust. 1b ustawy, dotyczące:  

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający wymaga 
posiadanie zezwolenia lub licencji na wykonywanie transportu drogowego, 
zgodnie z ustawą  z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 
2016 , poz.1907 z poźn. zm); 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający wymaga posiadanie 
aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę,        
na kwotę co najmniej 140.000,00 zł; 

3) zdolności technicznej lub zawodowej:  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełnia 
warunek, jeżeli wykaże, że:  

a)  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej      
2 usługi o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia, o wartości                 
o minimum 140.000,00 zł brutto każda. 

 
5.2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 24aa ustawy najpierw 

dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu.  

 
5.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać,           

że warunki określone w pkt 5.1.1. spełnia oddzielnie każdy z Wykonawców składających 
ofertę wspólną, natomiast warunek określony w pkt 5.1.2.  Wykonawcy mogą spełniać 
łącznie.   

 
Rozdział VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W  ART. 24 UST. 5 
 
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę z przyczyn, o których mowa w art. 24 
ust. 5 ustawy.  
 
Rozdział VII. WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, 

POTWIERDZAJ ĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W  
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

 
7.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenia  w zakresie wskazanym na formularzu B i formularzu B1, 
stanowiących załącznik do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić 
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wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu.  

  
7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,  

o którym mowa w punkcie poprzedzającym, składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy              
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 
wykluczenia.  

 
7.3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o Podwykonawcach          
w oświadczeniu, o którym mowa w Rdz. VII. pkt 7.1 (formularz B1). 

 
7.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim 
powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje  
o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1 (formularz B1).  
7.4.1. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 pkt. 2 ustawy Pzp – określonych w rozdziale V pkt 5.1.2.3) lit. a) SIWZ – polega 
na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia. 

 
7.5. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający 
przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona 
jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), do złożenia 
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów: 
7.5.1 licencję na wykonywanie transportu drogowego, zgodnie z ustawą  z dnia 6 

września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 1907 z poźn. 
zm.); 

7.5.2 potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 140.000,00 zł; 

7.5.3 wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
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wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert – do złożenia wg formularza C stanowiącego załącznik do 
SIWZ; 

7.5.4 zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,          
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione  nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, 
że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie 
spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 

7.5.5 zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 
innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 
sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 

7.5.6 oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 poz. 1785 z późn. zm.); 

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

7.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z wykorzystaniem 
wzoru wg formularza D stanowiącego załącznik 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.  

7.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.5.4)÷5) i 7) 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

7.7.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  
lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert); 
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7.7.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej  
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 

7.8. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII pkt 7.1.  
niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 
wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

 
Rozdział VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA  SIĘ 

ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 
OŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW 

 
8.1. W niniejszym postępowaniu oferty wraz załącznikami należy składać pisemnie            

za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 
 
8.2. Inne poza wskazanymi w ust. 1 dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazywane będą drogą elektroniczną lub pisemnie na adresy wskazane    
w rozdziale I. 

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

 
8.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję elektronicznie – każda 

ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
 
8.5. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie 

SIWZ. We wniosku należy podać: 
1) nazwę i adres Wykonawcy, 
2) nr telefonu, adres e-mail, (aktywny) 
3) znak postępowania – ZP.271.20.2017. 
 

8.6. SIWZ została opublikowana na stronie: bip.gaworzyce.com.pl oraz można ją także 
odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 w Urzędzie Gminy Gaworzyce,          
ul. Okrężna 85, w godzinach urzędowania Zamawiającego, tj. pn.-pt. od 700 do 1500,    
wt. od 800 do 1600. 

 
8.7. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 

numerem referencyjnym nadanym sprawie przez Zamawiającego: ZP.271.20.2017. 
 
8.9. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami     
 jest:  

Lucyna Gaj – sprawy merytoryczne, faks: 76 831 62 86, e-mail: l.gaj@gaworzyce.com.pl 
Katarzyna Kubas – sprawy proceduralne, fax76 831 62 86, e-mail: k.kubas@gaworzyce.com.pl 

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem 
telefonu. 
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Rozdział IX. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 
 
9.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium: 10.000,00 zł, słownie:  

dziesięć tysięcy złotych i 00/100. Wadium musi zabezpieczać złożoną ofertę przez cały 
okres związania ofertą, o którym mowa w rozdziale X SIWZ . 

 
9.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 
 
9.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6      
 
9.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: 

Nr 98 8653 0004 0000 0093 4507 0011 w Banku Spółdzielczym w Przemkowie filia      
w Gaworzycach z dopiskiem: „wadium przetargowe - przetarg nr ZP.271.20.2017” 
Pieniądze winny znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania 
ofert. 

 
9.5. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej (poręczenia, gwarancje 

bankowe i ubezpieczeniowe - oryginał dokumentu należy złożyć u Skarbnika Gminy 
Gaworzyce (Urząd Gminy Gaworzyce) przed upływem terminu składania ofert. Z treści 
dokumentu (poręczenia, gwarancji) winno wynikać bezwarunkowo, na pierwsze pisemne 
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie 
gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 
określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty        
nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek 
dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. Gwarancja musi 
być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Dokument wadialny musi także identyfikować Wykonawcę oraz zawierać informację, iż 
stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego i dokładne określenie 
przedmiotu zamówienia. 
W przypadku przedłożenia gwarancji zawierającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, 
Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł wadium. 

 
9.6. Kserokopię dowodu wniesienia wadium Zamawiający prosi dołączyć do oferty. 
 
9.7. Brak lub nieprawidłowe wniesienie wadium skutkować będzie odrzuceniem oferty 

Wykonawcy (art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy).  
 
9.8. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcom na warunkach określonych w art. 46 ustawy. 

9.8.1. W przypadku niewskazania w ofercie rachunku bankowego, na który należy 
zwrócić wadium wniesione w formie pieniądza, Zamawiający uzna, że wskazanym 
rachunkiem bankowym jest rachunek, z którego dokonano przelewu wpłaty 
wadium. 
 

Rozdział X. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
 
Na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 1 Pzp Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 
 
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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Rozdział XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
 
11.1. Oferta musi zawierać:  
 

1) wypełniony formularz ofertowy  wg formularza A  stanowiącego załącznik                   
do SIWZ, 
2) oświadczenia wymienione w rozdziale VII pkt 7.1.÷7.4. – wg formularza B              

i formularza B1, stanowiących załącznik do SIWZ. 
 

11.2. Wykonawca może złożyć  w niniejszym przetargu jedną ofertę na wykonanie całości 
zamówienia. Przedłożenie lub partycypowanie w więcej niż jednej ofercie spowoduje, 
że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone. 

 
11.3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inną 
 trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez upoważnionych przedstawicieli 
 Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub 
 osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w 
 formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.  

11.3.1. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być 
złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez 
Wykonawcę. 

11.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
 
11.5. Wszystkie poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w tekście oferty muszą 

być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.  
 
11.6. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 i art. 8 ust. 3 Pzp oferty składane  

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili 
ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa              
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca          
nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. 
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503           
z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do widomości publicznej informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 
wartość gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 
zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą one być 
udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenia wykonawca 
winien złożyć na formularzu ofertowym. Zamawiający zaleca, aby informacje 
zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone                 
w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca 
w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 8 ust. 3    
w zw. z art. 86 ust.4 ustawy). 

 
11.7. Zamawiający zaleca ponumerowanie zapisanych stron oferty numerami kolejnymi,  

a całość oferty zszyć/spiąć w sposób trwały. Ofertę należy złożyć w szczelnie 
zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie (opakowaniu), w sposób uniemożliwiający 
zapoznanie się  z treścią oferty przed terminem otwarcia. 
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11.8. Adresowanie oferty: 
Ofertę złożoną w sposób wskazany w pkt 11.6. należy zaadresowana i opisana               
w następujący sposób:  

 
 
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć) 

Gmina Gaworzyce 
ul. Okrężna 85 
59-180 Gaworzyce 

 
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych  

w Gminie Gaworzyce w okresie od 1 stycznia  2018 r. do 31 grudnia 2020 r. 
 

nr postępowania ZP.271.20.2016 
Nie otwierać przed dniem 8.12.2017 r. godz.10.15 

 
 
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
 
12.1. Ofertę należy złożyć w: Urzędzie Gminy Gaworzyce, 59-180 Gaworzyce, ul. Okrężna 

85, pokój nr 14 (sekretariat) w terminie do dnia 8.12.2017 r. do godz.10.00 
 
12.2. Ofertę można składać osobiście lub przesłać za pośrednictwem np. operatora 
 pocztowego, kuriera, za pomocą posłańca za potwierdzeniem odbioru na adres 
 Zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia uznaje się datę i godzinę 
 potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. 
 
12.3. Ofertę składaną za pośrednictwem np. operatora pocztowego/kuriera należy 

przygotować zgodnie z powyższymi wymogami oraz przesłać w dodatkowym, 
zewnętrznym opakowaniu zaadresowanym na adres jak w pkt 12.1. 

 
12.4. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z powyższymi 

wymogami np. potraktowania oferty jako zwykłej korespondencji, przedterminowe jej 
otwarcie, niedostarczenie oferty na miejsce i w terminie określonym w SIWZ. 

 
12.5. Rejestrowanie składanych ofert. 

Każda składana oferta zostanie wpisana do rejestru prowadzonego przez 
Zamawiającego i otrzyma swój numer identyfikacyjny. Rejestr zostanie zamknięty wraz 
z upływem terminu składania ofert poprzez zakreślenie i adnotację o liczbie ofert 
złożonych w terminie. Oferty złożone po terminie zostaną zarejestrowane pod powyższą 
adnotacją i zostaną zwrócone wykonawcy (art. 84 ust. 2 Pzp). 
Każdy składający ofertę może otrzymać poświadczenie złożenia oferty z określeniem 
daty i godziny złożenia oraz numerem identyfikacyjnym oferty zgodnie rejestrem. 

 
12.6. Zmiana i wycofanie oferty (art. 84 Pzp): 

12.6.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia  
do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 
zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych 
zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem 
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„ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu 
oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.  

12.6.2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać             
się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych 
samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie 
„WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej 
kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz 
zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą 
otwierane.  

12.7. Otwarcie ofert (art. 86 Pzp) - jest jawne i nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do 

 ich składania, tj. w dniu 8.12.2017 r. godz. 10.15 w Urzędzie Gminy Gaworzyce,        

 ul. Okrężna 85, sala 15 (I piętro). 

12.8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86    

ust. 4 Pzp.  

12.9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
bip.gaworzyce.com.pl informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp. 

 
Rozdział XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
13.1. Wykonawca może zaproponować jedną cenę w PLN za wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia, którą wpisze w formularzu ofertowym (formularz A), cyfrowo, z dwoma 
miejscami po przecinku i słownie, z wyodrębnieniem: ceny netto, stawki i kwoty 
podatku VAT oraz ceny ofertowej brutto; 

 
13.2. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Ustawa z dnia 23 kwietnia1964 r. - Kodeks 

cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), ten rodzaj wynagrodzenia określa 
w art. 632 następująco: § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, 
przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby       
w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.  

 
13.3. W cenie ofertowej muszą być zawarte wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

całości zamówienia, wynikające wprost ze SIWZ. Oznacza to, że za zaoferowaną cenę 
ryczałtową Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu usługi. Są to 
między innymi koszty ubezpieczenia pojazdów i przewożonych osób od ewentualnych 
następstw nieszczęśliwych wypadków mogących nastąpić w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy; koszty ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi 
oraz od odpowiedzialności cywilnej; koszty - w przypadku awarii pojazdów (środków 
transportu) – podstawienia pojazdu/ów zastępczych; koszty wyposażenia pojazdów 
zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu bhp i p.poż. 

 
13.4. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej na terenie realizacji zadania  terenie celem 

dokonania oceny informacji przekazywanych przez Zamawiającego w ramach 
niniejszego postępowania, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu 
błędnego skalkulowania ceny.  
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Rozdział XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG 
TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 
14.1. Kryteria wyboru: 
  

1) C – oferowana cena brutto za całość zadania     - 60 %  
2) P – termin płatności faktury (w przedziale od 21dni do 30 dni)  - 40 % 

przy czym 1%=1pkt  
 
14.2. Oferty oceniane będą komisyjnie w sposób punktowy na zasadach niżej określonych: 
 
„C” - kryterium - „oferowana cena brutto za całość zadania” 
 
 

Ilość pkt = 
najniższa zaoferowana cena brutto 

x 60 pkt  
cena brutto oferty badanej 

 

Oferta w kryterium oferowana cena brutto za całość zadania, może otrzymać maksymalnie 
60 punktów. 
 
„P” - kryterium – „termin płatno ści faktury” 
 

Ilość pkt = 

zaoferowany termin płatności faktury 
(nie mniej niż 21 dni) 

x 40 pkt  
najdłuższy zaoferowany termin płatności faktury 

(w przedziale od 21 dni do 30 dni) 
  
Oferta w kryterium termin płatności faktury, może otrzymać maksymalnie 40 punktów. 
 
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin płatności faktury dłuższy niż 30 dni, oferta 
będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. 
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego terminu płatności faktury niż 21 dni 
oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. 
 
14.2.1.Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w ww. kryteriach wynosi 100.  

Wykonawca uzyska łączną liczbę punktów wynikaj ącą z sumy poszczególnych 
kryteriów.  

Ocena końcowa (OK) = C + P  
Ocena końcowa oferty jest sumą punktów uzyskanych za wszystkie kryteria 
wymienione w punkcie 14.1.  

Oferta, która uzyska największa liczbę punktów wg powyższych kryteriów 
zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch (2) miejsc po przecinku, stosując 
powszechne zasady zaokrąglania. 

14.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych, wymaganiom przedstawionym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako 
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najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, tj. uzyska największą liczbę 
punktów obliczonych wg wzorów podanych jw. 

 
14.4. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy. 
 

14.4.1. Przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć taką omyłkę, co do której    
nie zachodzą żadne wątpliwości, że błędny zapis jest wynikiem przeoczenia                
lub niewłaściwego doboru słów. 
14.4.2. Przez oczywistą omyłkę rachunkową należy rozumieć taki błąd popełniony 
przez wykonawcę w obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego 
wyniku działania arytmetycznego, który można jednoznacznie poprawić, stosując 
reguły arytmetyczne. 
14.4.3. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób 
następujący: 

1) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia         
(cena ryczałtowa): 
- przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na 
sposób jej obliczenia, 
- jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej 
podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną 
słownie, 

2) błędy wynikające z zaokrągleń zostaną poprawione przez doprowadzenie  
do zgodności  wyniku działania arytmetycznego zgodnie z regułami 
arytmetycznymi 

3) inne, pod warunkiem, że ich poprawienie nie powoduje istotnych zmian        
w treści oferty. 

 
Rozdział XV. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
15.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób 

określony w art. 94 ustawy. 
 
15.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony 
umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres usług przewidzianych                  
do wykonania przez każdego z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji 
przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia 
umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania 
zamówienia.  

 
15.3.W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego 
badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których 
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.  

 



17 
 

Rozdział XVI. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
Rozdział XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓ RE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TRE ŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
17.1. Istotne postanowienia umowy określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 1          

do niniejszej SIWZ. 
 
17.2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia  

publicznego na warunkach podanych w projekcie z uwzględnieniem treści wybranej 
oferty. Umowa będzie zawarta na wykonanie całości przedmiotu zamówienia 
określonego w rozdziale III niniejszej SIWZ. 

 
17.3. W związku z postanowieniami z art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający informuje,                  

że przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, w zakresie i na warunkach określonych poniżej: 
17.3.1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia              
należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towaru i usług, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października    
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę. 

 17.3.2. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w punkcie 17.3.1.,               
skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Wykonawca 
poinformuje Zamawiającego o tym stanie. Każda ze stron umowy w terminie 30 dni od 
wejścia w życie przepisów, o których mowa w punkcie 17.3.1., wprowadzających te 
zmiany, może wystąpić do drugiej strony o dokonanie odpowiedniej zmiany wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 17.3.3. Podstawą do dokonania zmiany, o której mowa w punkcie 17.3.1.,                     
będzie  przedstawiona każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja kosztów              
uwzględniająca wpływ wejścia w życie przepisów dokonujących zmiany, o których 
mowa w punkcie 17.3.1., na koszty wykonywania umowy przez Wykonawcę. 

 17.3.4. W razie zaistnienia istotnej 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 dnia powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 

 17.3.5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów w szczególności: 
 1) skrócenie/wydłużenie terminu realizacji zamówienia w przypadku zmiany przepisów 

powodujących konieczność dostosowania realizacji usługi do przepisów regulujących 
wykonywanie transportu drogowego – z zastrzeżeniem, iż okres wydłużenia terminu   
realizacji nie może być dłuższy niż okres trwania przerw powodujących brak 
możliwości wykonywania usługi.  
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Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy  
w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy,  
w przypadku okoliczności wymienionych poniżej: 

1. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, 
w tym zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego, 

2. obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane rezygnacją przez 
Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku 
Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, 
które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi 
świadczeniami; 

3. Zmian osobowych:  
a)zmiany osób reprezentujących Zamawiającego lub Wykonawcę lub oznaczenia stron 
umowy – wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego, 
b)zmiany danych teleadresowych, 
c)zmiany osób wyznaczonych do nadzorowania usług. 

17.4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 
może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 
zgody. 

 
Rozdział XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki 
ochrony prawnej określone w Dziale VI (art. 179 - art. 198g) ustawy Pzp (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579 z późn. zm.). 
 
Rozdział XIX. INFORMACJE UZUPEŁNIAJ ĄCE 
 
19.1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych. 
 
19.2. Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 
  elektronicznej, o której mowa w art. 91a ust. 1 Pzp. 
 
19.3. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej. 
 
19.4. Nie przewiduje się zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp. 
 
19.5. Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 151a      
 Pzp). 
19.6. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych   

(PLN) i nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych. 
 
19.7. Nie przewiduje się zebrania Wykonawców. 
 
19.8. Nie przewiduje się wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp. 
 
19.9.Wykonawca ponosi wszystkie koszty uczestnictwa w niniejszym postępowaniu                

i Zamawiający nie przewiduje ich zwrotu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp. 
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19.10. WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ o udzielenie zamówienia: 
19.10.1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 Pzp).  

W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika                           
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania 
będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. Przepisy ustawy Pzp 
dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. 

19.10.2.Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy (art. 141 Pzp). 

19.10.3.Za wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia uważa   
się również wszystkich wspólników spółki cywilnej. 

  
19.11. PODWYKONAWCY w realizacji zamówienia: 

19.11.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy/ 
Podwykonawcom. 

19.11.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania przez 
Wykonawcę firm Podwykonawców. 

19.11.3. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy części zamówienia następuje w trakcie jego 
realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie,  
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 
Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą 
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego 
Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 
Podwykonawcy Regulacje wobec Podwykonawców stosuje się wobec dalszych 
Podwykonawców. Powierzenie wykonania części zamówienia 
Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 
wykonanie tego zamówienia. 

19.11.4.Zamawiający nie określa dodatkowych, poza ustawowymi, wymagań 
dotyczących umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego 
odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. 

 
19.12. Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się w przypadkach określonych      

w art. 93 Pzp.   
 
 
Sporządziła:  
K.Kubas 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 1 do SIWZ 
 

PROJEKT  
UMOWA Nr …./2017 

zawarta w dniu …………. 
 

zawarta w dniu ........................2017 roku, pomiędzy: 
Gminą Gaworzyce, ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce, 
NIP: 692-22-55-154; REGON: 390647587, 
w imieniu której działa Wójt Gminy – Jacek Szwagrzyk 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Bogusławy Samul 
zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, 
a 
............................................z/s w:........................., ul. …………………. działającą na podstawie: 
wpisu do (Krajowego Rejestru Sądowego / CEIDG) …….. nr ....... w ........................, 
NIP:................ REGON...................... 
reprezentowaną przez: 
............................................................. 
…………………………………………… 
- zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ. 
 
W wyniku wyboru oferty Wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego   
w trybie przetargu nieograniczonego - nr postępowania: ZP.271.20.2017, zgodnie z ustawą Prawo 
Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) została 
zawarta umowa o następującej treści: 

 
§1. 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
1.Przedmiotem umowy jest zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek 
oświatowych w Gminie Gaworzyce w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. 
2.Wykaz tras przewozów zawiera załącznik do umowy. 
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany liczby przewożonych uczniów  na 
wszystkich trasach. Oświadczenie o zmianie Zamawiający złoży  Wykonawcę drogą elektroniczną do 
dwudziestego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpi zmiana. Pisemne 
oświadczenie zamawiający dodatkowo prześle Wykonawcy na adres doręczeń. 
Zmiana liczby  przewożonych uczniów obowiązuje od następnego miesiąca licząc od dnia złożenia 
oświadczenia i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy  
4. Zamawiający zapewnia osoby sprawujące opiekę nad uczniami w czasie przewozu . 

 
§2. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.Obowiązki i zadania Wykonawcy: 

1) Wykonawca wykona usługę z zachowaniem zawodowej staranności oraz profesjonalnego 
charakteru działalności  w tym w szczególności  zapewni dobry stan techniczny pojazdów, 
regularność, punktualność, czystość pojazdów, dyspozycyjność. W razie uszkodzenia lub awarii 
pojazdu wykonującego przewóz, Wykonawca zobowiązuje się podstawić sprawny technicznie 
zastępczy autobus w terminie maksymalnie 2 godzin. 

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zdrowie i życie uczniów podczas przewozów jak w §1. 
3) Wykonawca pokrywa wszelkie koszty ubezpieczenia pojazdów i przewożonych osób od 

ewentualnych następstw nieszczęśliwych wypadków mogących nastąpić w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz od 
odpowiedzialności cywilnej do kwoty nie mniejszej niż 140.000,00 zł. 

5) W przypadku awarii pojazdów - środków transportu - z jakichkolwiek przyczyn na Wykonawcy 
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ciąży obowiązek zapewnienia na swój koszt zastępczego środka transportu w celu realizacji 
umowy. 

6) Autobusy muszą być prawidłowo oznakowane w obowiązujące na terenie Polski tablice 
informacyjne o przewozie uczniów i tablice informacyjne o trasie przejazdu.  

7) Wyposażenie autobusu musi spełniać obowiązujące przepisy z zakresu bhp i p.poż. 
2.Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego osób, 
2) w dniu rozpoczęcia świadczenia zleconych usług przewozowych dysponować będzie siłami i 
środkami niezbędnymi do ich realizacji, tzn. busami i autobusami przystosowanymi do przewozu 
osób - uczniów do szkół. 

3.Zamawiający zapewnia opiekę w czasie przewozu uczniów do placówek oświatowych. 
Opiekunowie wyznaczeni przez Zamawiającego mają prawo do bezpłatnych przejazdów w czasie 
wykonywania opieki. 

 
§ 3.  

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW 
1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności składające się na usługi, o których mowa w § 2 ust. 2, w trakcie 
realizacji przedmiotowego zamówienia, tj. kierowców, których praca jest niezbędna do 
prawidłowego wykonania zamówienia. 

2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 
krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/Podwykonawcę kopie umów o pracę zawartych przez 
Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej 
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów 
powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników*). 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania. 

*Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, 
które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez 
składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy. 

3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych z pracownikami wykonującymi 
czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie 
punktem ust. 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na 
podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości 
określonej w § 5 ust. 11 pkt 4. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji 
wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania 
dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu 
zatrudnienia w/w osób.. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa 
pracy przez Wykonawcę/ Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może 
zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

5. Powyższy wymóg określony w ust. 1 dotyczy również Podwykonawców wykonujących usługi 
wskazane w ust. 1 (art. 29 ust. 3a Pzp). 

 
§4. 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 
Umowę zawiera się na czas określony: od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. z 
wyłączeniem dni wolnych od nauki według kalendarza szkolnego opublikowanego każdorazowo 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
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§5. 
WYNAGRODZENIE, ROZLICZENIA 

1. Wynagrodzenie za wykonanie usługi przewozu uczniów realizowane jest przez zakup przez 
Zamawiającego biletów miesięcznych. 

2. Za wykonanie całości przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają 
wstępne wynagrodzenie, w wysokości: brutto: ....................... zł, słownie: 
....................................................................... 

3. Strony obowiązuje cena jednostkowa biletu miesięcznego dla każdego z uczniów, która  ma 
charakter ryczałtowy, zgodnie z definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego, z poszczególnych 
miejscowości: 

1) Kurów Wielki  (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 
2) Kłobuczyn (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 
3) Mieszków ( przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 
4) Koźlice (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 
5) Gostyń (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 
6) Korytów  (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 
7) Witanowice (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 
8) Grabik  (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 
9) Śrem (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 
10) Dzików (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 
11) Dalków (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 
12) Nowa Jabłona (przywóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 
13) Nowa Jabłona (odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 

14) Nowy Dwór (przywóz i odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 
15)Zimna Brzeźnica (odwóz) - cena jednostkowa biletu brutto ….……… zł (słownie: 
……………………………). 

4.W miesiącu, w którym planowane są ferie zimowe ceny biletów miesięcznych zmniejszone będą o 
50 %. Zniżka obejmuje jeden miesiąc w przypadku ustalenia ferii na przełomie dwóch miesięcy. 

5.Cena jednostkowa biletu miesięcznego uwzględnia wszystkie koszty związane z eksploatacją 
pojazdów tj. m.in.: napraw, paliwa, rejestracji pojazdów, ubezpieczenia, podatków, akcyzy, części 
zamiennych itp. 

6.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia biletów miesięcznych do siedziby płatnika zgodnie z 
wykazem imiennym uczniów z poszczególnych placówek oświatowych. Ilość kupowanych biletów 
miesięcznych w okresie roku szkolnego może ulec zmianie. 

7.Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie jako iloczyn faktycznie dostarczonych biletów oraz cen 
jednostkowych jak w ust.2 .Odbiór biletów następować będzie na podstawie protokołu zdawczo - 
odbiorczego. 

8. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany protokół zdawczo - odbiorczy. 
9.Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych prawidłowo 

przez Wykonawcę na Zamawiającego, tj. Gminę Gaworzyce, 59-180 Gaworzyce, ul. Okrężna 85, 
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NIP 692-22-55-154, Regon 390647587, na rachunek bankowy Wykonawcy: 
Bank: …………………………………………….. 
Nr rachunku: …………………………………….. 
w terminie ……… dni od daty doręczenia faktury płatnikowi. 
10.W sytuacji zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie wykonawcy podlega zmianie o 
odpowiednią kwotę podatku obliczonego wg stawki podatkowej na dzień powstania obowiązku 
podatkowego. 
11.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości 5% rocznej wysokości wynagrodzenia w wypadku odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 
2) w wysokości 0,2% rocznej wysokości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w wypadku 
opóźnienia rozpoczęcia wykonania umowy, bądź wstrzymania jej realizacji z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. 
3) w przypadku opóźnienia w dowozie dzieci Wykonawcy więcej niż jeden raz w ciągu miesiąca, 
zapłaci on karę w wysokości 0,2 % rocznej wysokości wynagrodzenia, za każde opóźnienie. 
4) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w przypadkach nieprzedłożenia przez 
Wykonawcę / Podwykonawcę poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę / 
Podwykonawcę kopii zanonimizowanych umów zawartych przez Wykonawcę / Podwykonawcę z 
pracownikami wykonującymi czynności w zakresie realizacji zamówienia, zatrudnionymi w 
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1666,  z późn. zm.)] w terminie wskazanym przez Zamawiającego – w  wysokości 1.000,00 zł 
za każdy taki przypadek. 

12.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z 
przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 5 % rocznej wysokości 
wynagrodzenia. 

13. Zamawiający za zwłokę w regulowaniu płatności zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości 
ustawowej. 

14.Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne, w 
terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie 
opóźnienia w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy. 
Wykonawca w przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie kary może dochodzić zapłaty na 
zasadach ogólnych. 

15. Strony dopuszczają dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary 
umownej.  

 
§6. 

ZMIANY UMOWY 
1.Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy, w tym wprowadzania zmian 
istotnych w przypadkach przewidzianych niniejszą umową. 
2.Strony przyjmują, iż nie jest możliwe dokonywanie zmian wykraczających poza określenie 
przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, tj. opis przedmiotu umowy zawarty w § 1 ust. 1 i 2 i 3 
niniejszej umowy. 
3.Strony przyjmują, że nie ma możliwości dokonywania istotnych zmian postanowień niniejszej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty Wykonawcy, za 
wyjątkiem tych zmian, których możliwość wprowadzenia Zamawiający przewidział na etapie 
postępowania przetargowego, tj. określonych w ust. 4-8 niniejszego paragrafu. 
4.Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 
niniejszej umowy w szczególności: 

1) skrócenie/wydłużenie terminu realizacji zamówienia w przypadku zmiany przepisów 
powodujących konieczność dostosowania realizacji usługi do przepisów regulujących 
wykonywanie transportu drogowego – z zastrzeżeniem, iż okres wydłużenia terminu realizacji 
nie może być dłuższy niż okres trwania przerw powodujących brak możliwości wykonywania 
usługi.  

5.Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku 
zmiany: 
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1) stawki podatku od towaru i usług, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę. 

6.W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 5, skutkujących zmianą wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o tym stanie. Każda 
ze stron umowy w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 5., 
wprowadzających te zmiany,  może wystąpić do drugiej strony o dokonanie odpowiedniej zmiany 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
7.Podstawą do dokonania zmiany, o której mowa w ust. 5 będzie przedstawiona każdorazowo 
Zamawiającemu kalkulacja kosztów uwzględniająca wpływ wejścia w życie przepisów dokonujących 
zmiany, o których mowa w ust. 5 na koszty wykonywania umowy przez Wykonawcę. 
8.Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadku okoliczności 
wymienionych poniżej: 

1) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, w tym 
zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego; 

2) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z 
realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiający zapłaci za wszystkie 
spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z 
wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; 

3) zmian osobowych:  
a) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego lub Wykonawcę lub oznaczenia stron 

umowy – wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego, 
b)  zmiany danych teleadresowych, 
c) zmiany osób wyznaczonych do nadzorowania robót. 

9. Strona inicjująca dokonanie zmiany w treści umowy zobowiązana jest złożyć drugiej stronie 
pisemny wniosek w tej sprawie z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany. 

10. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 
§7. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1.Zamawiającemu, oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym, przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy lub jej części, ex nunc lub ex tunc, w sytuacji: 
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. Odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W tym przypadku, wykonawca może żądać włącznie wynagrodzenia należnego z 
tytułu wykonania części umowy; 
2) jeżeli zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
3) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
4) w razie niezaakceptowania przez zamawiającego grafiku przewozów opracowanego przez 
wykonawcę, 
5)jeżeli Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami lub 
nienależycie wykonuje usługi przewozowe. 
6)w przypadku zmiany przepisów o transporcie drogowym lub innych przepisów dotyczących 
przewozu uczniów do placówek oświatowych, 
7)Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej 
umowy jeżeli jest ono następstwem siły wyższej. Jako siłę wyższą rozumie się okoliczności, które 
wystąpiły po zawarciu umowy jako zdarzenia zewnętrzne i nadzwyczajne, których wystąpienia ani 
Wykonawca ani Zamawiający nie byli w stanie przewidzieć, zapobiec im ani ich uniknąć, a w 
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szczególności takie jak: wojny, zamieszki, powodzie, trzęsienia ziemi, wichury, długotrwałe i 
szczególnie niekorzystne warunki atmosferyczne lub inne zdarzenia losowe, a także akty władzy 
publicznej, ogólnokrajowe i branżowe strajki. Strona, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich 
zobowiązań wskutek zaistnienia siły wyższej powinna w ciągu 7 dni zawiadomić drugą stronę o takim 
fakcie. Druga Strona powinna być również poinformowana o ustaniu okoliczności uważanych za siłę 
wyższą. Jeżeli wymienione okoliczności trwają dłużej niż 1 miesiąc, strony powinny wspólnie 
zdecydować o losie umowy. 
2.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
3.Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 

1)zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Prawo 
zamówień publicznych; 

2)wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 1; 

3)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 
258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, 
które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE  
i dyrektywy 2014/25/EU, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia  
z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.  

4.Umowa może zostać rozwiązana przez Wykonawcę  za 30 dniowym okresem wypowiedzenie w 
przypadku niewyrażenia zgody na zmianę umowy w warunkach jak w §6 ust. 5 
5.W przypadku rozwiązania umowy  jak w ust. 3 i 4 Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.   
6.Adresem do korespondencji e-mailowej jest......................... natomiast   korespondencja pisemna 
będzie dostarczana na adres wykonawcy ........................... 
7.Ewentualne spory wynikłe z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwy sąd dla 
siedziby Zamawiającego. 
8.Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. dla 
Zamawiającego oraz 1 egz. dla Wykonawcy. 
9.Integralną częścią niniejszej umowy są: 
1)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. 
2)Oferta Wykonawcy. 
 
 
 
                  Zamawiający:                                        Wykonawca:                                                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

Załącznik nr 1  
do umowy nr …/2017 

z dnia ……..2017 r. 

 

HARMONOGRAM DOWOZÓW 

 

Lp. Kurs - DOWÓZ 

1 7.06 Nowy Dwór, Nowa Jabłona - Gaworzyce szkoła  

2 7.25  Kurów Wielki, Dalków, Gostyń  - Gaworzyce szkoła  

3 7.28 Korytów, Grabik, Śrem Witanowice -Gaworzyce szkoła  

4 7.35 Mieszków - Gaworzyce szkoła  

5 7.45 Dzików - Gaworzyce szkoła  

6 7.46 Kłobuczyn - Gaworzyce szkoła  

7 7.48 Koźlice - Gaworzyce szkoła  

Lp. Kurs - ODWÓZ 

d) 12.45 Koźlice, Kłobuczyn, Korytów, Grabik, Śrem, Witanowice  

e) 12.45 Dzików, N. Jabłona, N. Dwór, Zimna Brzeźnica, Mieszków  

f) 13.20 Gostyń , Dalków, Kurów W.  

g) 13.45 Koźlice, Kłobuczyn, Korytów, Grabik, Śrem, Witanowice  

h) 
13.45 Dzików, N. Jabłona, N. Dwór, Zimna Brzeźnica, Mieszków Gostyń, 
Kurów W., Dalków 

i) 14.45 Koźlice, Kłobuczyn, Korytów, Grabik, Śrem , Witanowice, 

j) 
14.45 Dzików, N. Jabłona , N. Dwór, Zimna Brzeźnica,  Mieszków, Gostyń, 
Dalków, Kurów W.   

 


