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SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ A 
 

I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 
Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej  
Adres: 46-050 Tarnów Opolski 
            ul. Osiedle Zakładowe 7 
NIP:991-00-72-001 
REGON: 531421288 
Adres poczty elektronicznej: boos@tarnowopolski.pl 
Osoba upowaŜniona do kontaktowania się z oferentami: 
Gabriela Jośko, tel. 77 4644230,   fax:  77 4644230 wew. 24  
 
Godziny urzędowania:  
Poniedziałek 700 - 1600 
Wtorek – czwartek 700 - 1500 

Piątek 700 - 1400 
 
Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone na stronie internetowej  BIP Urzędu Gminy                         
w Tarnowie Opolskim  pod adresem: www.bip.tarnowopolski.pl oraz portalu internetowym Urzędu 
Zamówień Publicznych.  
 

II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych   ( Dz. U. z 2010r.  Nr 113  poz. 759 ze zm.)     
o wartości mniejszej niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych.  

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy. 
 

III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Zakres zamówienia obejmuje usługi „DowoŜenie dzieci i uczniów do szkół podstawowych, 
gimnazjum i oddziału przedszkolnego wraz z opiekunami na terenie gminy Tarnów Opolski w roku 
szkolnym 2013/2014 i 2014/2015” 
1. Przedmiot zamówienia określa Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60172000-4 
2. Dowóz odbywa się w dni nauki szkolnej (w roku szkolnym 2013/14 – 185 dni, w roku szkolnym 

2014/15 – 183 dni) i dotyczy ok. 232 uczniów w jednym roku szkolnym. 
3. Według prognozy na rok szkolny 2013/2014 zamówienie obejmuje przewóz następującej liczby 

uczniów: 
- PSP Tarnów Opolski –  43 
- PG Tarnów Opolski  - 112 
- PG Przywory             -  32       

                    - PSP Kąty Opolskie  (wraz z oddziałem przedszkolnym)   -  45 
 
Szczegóły dotyczące ilości uczniów z poszczególnych miejscowości, ram czasowych przyjazdu            
i odjazdu uczniów oraz przyjętych odległości między miejscowościami znajdują się w załączniku do 
SIWZ. 
4. Dowóz odbywa się zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego   rozkładem jazdy (proponowane 
godziny przyjazdów i odjazdów znajdują się w załączniku do SIWZ)  w dniach rozpoczęcia                  
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i zakończenia zajęć szkolnych, w przypadku odpracowania przez szkoły zajęć w soboty lub dni,          
w których odbywają się w szkole sprawdziany klas VI  i egzaminy klas III itp. przewóz odbywać się 
będzie zgodnie z odrębnym ustalonym  w porozumieniu z Wykonawcą rozkładem jazdy. 
5. Dzieci w trakcie przewozu powinny zajmować miejsca siedzące. Dopuszcza się wyjątkowo 
przewóz dzieci starszych – klas IV – VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum na miejscach stojących 
na trasach krótkich do 7 km przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa przejazdu pasaŜera       
w pozycji stojącej. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia opiekuna, którego zadaniem będzie sprawowanie 
opieki nad uczniami w czasie przewozu oraz przy wsiadaniu i wysiadaniu uczniów z pojazdu. 
7. Przewozy uczniów muszą się odbywać wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania 
techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 
(Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) 
8. Usługa odbywać się będzie zarówno na drogach utwardzonych i gruntowych – oferenci 
zobowiązani są do zapoznania się ze wskazanymi trasami przejazdu przed złoŜeniem oferty. 
 
IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
Termin wykonania zamówienia ustala się na okres od 01.09.2013r. do 30.06.2015r. Rozpoczęcie 
terminu wykonania zamówienia od dnia 01 września 2013r. do dnia 26 czerwca 2015r. (dwa lata 
szkolne – 20 m - cy) 
 
V.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW : 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeŜeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 i 
2 ustawy;  
2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
3. Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89 ustawy. 
 
VI.  WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ        

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU                               
W POSTĘPOWANIU: 

 
1. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej 

działalności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Zamawiający Ŝąda złoŜenia: 
� aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (zał. nr 7) 

� Licencję na wykonywanie transportu drogowego osób, waŜną przez cały okres wykonywania 
zamówienia. 

�  Aktualne polisy OC dla środków transportu, którymi oferent będzie wykonywał usługi. 
� Oświadczenie o spełnianiu warunków pozwalających na udział w ubieganiu się o udzielenie 

zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, i 24 ust. 1 i 2 ustawy -  (zał. Nr 2 i 3 ) 
� Informacje na temat przynaleŜności do grupy kapitałowej – (zał. Nr 9) 

 
2. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający Ŝąda złoŜenia: 
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� wykazu posiadanych pojazdów, którymi będzie realizowane zamówienie (pojazdy muszą 
posiadać aktualne badania techniczne) wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych 
pojazdów i  ubezpieczeniem OC pojazdów (minimum 3 pojazdy zapewniające odpowiednią 
ilość miejsc) - kwalifikacje techniczne – sprzęt (zał. Nr 4) 

�  wykazu kierowców i opiekunów, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z 
informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz dokumentów potwierdzających  
przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a takŜe zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami 
( umowa o pracę, umowa zlecenie itp.), ( min. 3 kierowców i 3 opiekunów)   - kwalifikacje 
techniczne – personel (zał. Nr 5) 

� Wykazu usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia co najmniej jednego dokumentu 
potwierdzającego, Ŝe te usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie, 
a w szczególności wymagane jest przez Wykonawcę realizacji co najmniej 2 usług 
polegających na przewozie dzieci do szkół  - doświadczenie zawodowe – (zał. Nr 6) 

� Zamawiający Ŝąda złoŜenia oświadczenia, Ŝe Wykonawca posiada moŜliwość 
natychmiastowego wprowadzenia autobusu zastępczego w przypadku awarii posiadanego 
pojazdu. 

 
 

3. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający Ŝąda: 

 
� Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 150 000 zł. (sto 
pięćdziesiąt tysięcy złotych). 
  

4. Wykonawca dokumenty sporządzone w języku obcym składa wraz z tłumaczeniem na język 
polski; tłumaczenie musi być sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego. 
Tłumaczenie nie jest wymagane, jeŜeli zamawiający wyrazi zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 
3 ustawy. 

 
5. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. 
 

6. Wykluczenie wykonawcy. Zamawiający wykluczy wykonawcę z przedmiotowego 
postępowania w przypadkach, o których mowa w ustawie PZP (w szczególności w art. 24 ust. 
1 i 2).  
 

7. W przypadku złoŜenia przez wykonawców oferty wspólnej:  
�  warunki określone w punktach 2 i 3 będą analizowane łącznie tzn. Zamawiający 

przeprowadzając ocenę spełnienia tych warunków będzie brał pod uwagę sumę 
przedstawionych w ofercie danych dotyczących poszczególnych partnerów;  

�  Warunek określony w punkcie 1 musi być spełniony niezaleŜnie przez wszystkich partnerów 
występujących wspólnie (zatem oświadczenie oraz inne wymienione dokumenty muszą zostać 
złoŜone przez kaŜdego partnera).  

�  Oferta musi zawierać dodatkowo dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania 
w postępowaniu występujących wspólnie wykonawców albo do reprezentowania i zawarcia 
umowy, zgodnie z wymogiem art. 23 ust. 2 ustawy PZP.  

�  Oferta złoŜona przez spółkę cywilną będzie traktowana jak oferta złoŜona przez 
występujących wspólnie przedsiębiorców tworzących tę spółkę.  
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8. Dokumenty podmiotów zagranicznych.  
 
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedkłada dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, Ŝe:  

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.  

�  Wymagane dokumenty muszą być złoŜone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę (osobę lub osoby – jeŜeli wymagane jest 
współdziałanie, upowaŜnione do reprezentowania wykonawcę). Uznaje się, Ŝe złoŜony na 
kopii podpis osoby mającej prawo reprezentować wykonawcę jest poświadczeniem zgodności 
z oryginałem.  

9. PrzedłoŜone dokumenty muszą zawierać wymagane informacje, tak aby moŜna było 
jednoznacznie ocenić, czy wykonawca spełnia warunki uczestnictwa w postępowaniu.  
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10.  Zamawiający, zamieścił w  dokumentacji przetargowej wzory formularzy do ewentualnego 

wykorzystania. Wykonawca moŜe, na własną odpowiedzialność wykorzystać przygotowane 
przez Zamawiającego formularze, bądź przedłoŜyć inne druki, zawierające wszystkie 
wymagane informacje, tak aby moŜliwa była ocena spełnienia warunków uczestnictwa.  

 
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia „ w 
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach które zostały wyszczególnione w 
punkcie VI niniejszej SIWZ. Z treści przedstawionych dokumentów musi wynikać jednoznacznie iŜ 
w/w warunki wykonawca spełnił. 
 
      VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONANWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW : 
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeŜeniem wyjątków określonych w ustawie, 

prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.  
2. Adres, numer telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej są wskazane w pkt 1 SIWZ. 

Zamawiający wymaga , aby wszelkie pisma związane z postępowaniem, w tym ewentualne 
zapytania lub protesty były kierowane wyłącznie na ten adres. 

3. Zamawiający dopuszcza równieŜ przekaz pytań, odpowiedzi, informacji oraz zawiadomień 
faksem lub drogą elektroniczną. W celu sprawnego przekazywania informacji Wykonawca 
zobowiązany jest w ofercie podać numer faksu lub poczty elektronicznej, jeŜeli takie posiada.  

4. Korespondencja przesłana za pomocą faksu lub drogą elektroniczną po godzinach 
urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za 
wniesioną z datą tego dnia.                         

5. Strona, która otrzymuje informacje faksem lub pocztą elektroniczną zobowiązana jest bez 
wezwania strony przekazującej informacje do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 
otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości uwaŜa się dzień, w którym strony postępowania 
otrzymały informacje za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. 

6. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania związane z prowadzonym 
postępowaniem z zastrzeŜeniem art. 38 ust. 1 i 1a ustawy. 

7. Treść zapytania i wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. Informacje te zostaną równieŜ 
zamieszczone na stronie internetowej. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert 
Zamawiający moŜe zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.  

9. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaŜę niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazał SIWZ. Informację Zamawiający zamieści równieŜ na stronie internetowej. 

10. Osoba uprawniona do porozumienia się z Wykonawcami: 
  Gabriela Jośko. Tel. 77 4644230, godz. 800 - 1400 

 
VIII. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM: 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

IX. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą: 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 
Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.  

1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
2. Oferta wraz załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem 

odręcznym czytelnym, maszynowo lub na komputerze.  
3. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) w sposób trwały, 
zapobiegający moŜliwości dekompletacji zawartości oferty.  
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4. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
5.   Poprawki w ofercie muszą być naniesiony czytelnie oraz parafowane przez osobę uprawnioną.  
6.  Ofertę naleŜy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący 
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia 
ofert. Oferta winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres podany w pkt 1 niniejszego 
SIWZ i opatrzona nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w sposób następujący: 
„DowoŜenie dzieci i uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i oddziału przedszkolnego 
wraz z opiekunami na terenie gminy Tarnów Opolski w roku szkolnym 2013/2014 i 
2014/2015”  
Nie otwierać przed  12.06.2013r. godz. 930 . 
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienaleŜytego 
oznakowania oferty lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:  

1. Oferty naleŜy składać na adres podany w ogłoszeniu o przetargu,  do dnia  12 czerwca 2013r. 
do godziny 900. 
Oferty złoŜone po terminie zwraca się niezwłocznie bez otwierania. 

2. Wykonawca moŜe przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

3. Wykonawca nie moŜe wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu 
składania ofert. 

3.  Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12 czerwca 2013r. o godz. 930 w siedzibie BOOS,   Tarnów 
Opolski, ul. Osiedle Zakładowe 7.  

4.  Otwarcie ofert jest jawne. 
5. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy oraz adresy Wykonawców, a takŜe informacje 

dotyczące ceny. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli 
obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

        
XII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OBLICZANIA CENY: 
 

1. Wykonawca oblicza cenę oferty na podstawie informacji zawartych w niniejszym SIWZ, a 
następnie wypełnia ofertę. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i 
składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez 
Zamawiającego. Musi być wyraŜona w złotych polskich niezaleŜnie od wchodzących w jej 
skład elementów. Oferta za wykonanie zamówienia powinna zawierać cenę netto, podatek 
VAT i cenę brutto za jeden dzień dowozu. 

2. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z: 
1) wykazem tras dowoŜenia stanowiącym załącznik niniejszego SIWZ. 
2) uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość 

zamówienia. 
3. Kryterium oceny ofert i znaczenie tych kryteriów - cena 100% 
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyŜszą liczbę punktów 

obliczonych w oparciu o ustalone kryterium ceny za 1 dzień dowozu. 
Oferta z najniŜszą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów - 100 

5. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru przedstawionego poniŜej: 
 

NajniŜsza  cena  ofertowa brutto 

Cena  = ----------------------------------------    x 100 
   Cena oferty badanej brutto 

 
6. Oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczba uzyskanych punktów.  Realizacja zamówienia 

zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyŜszą liczbę punktów. 
7. JeŜeli zostały złoŜone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do 

złoŜenia oferty dodatkowej, z zastrzeŜeniem, Ŝe cena zaoferowana w ofercie dodatkowej nie 
moŜe być wyŜsza niŜ zaoferowana cena w złoŜonych ofertach. 
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XII.  INFORMACJA O FORMALNO ŚCIACH JAKIE POWINNY BY Ć DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY I UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 
 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, 
którzy złoŜyli oferty, o:  

1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru; 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne; 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

4) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ustawy, z zastrzeŜeniem art. 183, po którego 
upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, 
określone w art. 92 ust. 1 pkt.1 Pzp na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w swojej 
siedzibie. 

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niŜ 5 dni od 
dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, ale przed upływem terminu związania 
ofertą. JeŜeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złoŜona tylko jedna oferta, 
lub nie odrzucono Ŝadnej oferty, a Ŝaden wykonawca nie został wykluczony umowa moŜe 
być podpisana przed upływem w/w terminu. 

4. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego Zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki, o 
których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

5. Wykonawca, który wygrał przetarg zawrze umowę w terminie i miejscu wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

6. Wzór umowy jest przedstawiony w zał. nr 8 do SIWZ. 
 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE śYTEGO WYKONANIA 
UMOWY: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
 

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. 
1. Zamawiający przekazuje wykonawcom (jako załącznik nr 8) wzór umowy określający 

warunki, na których zawarta będzie umowa o udzielnie zamówienia publicznego. 
2. JeŜeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia 

publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i 
wymagania zawarte w SIWZ oraz którego oferta okaŜe się najkorzystniejsza. 
 

3. Zakres dopuszczalnych istotnych zmian postanowień zawartej umowy.  
3.1. Zamawiający dopuszcza moŜliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.  

3.1.1.. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian ilości dowoŜonych uczniów na 
poszczególnych trasach, zgodnie z potrzebami w danym miesiącu roku kalendarzowego na 
potrzeby sporządzania aneksu do umowy, jeŜeli zmiany te nie skutkują koniecznością 
wykorzystania większej liczby autobusów niŜ wynika to z załączników do umowy.  

3.1.2. Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany przebiegu trasy dowozu uczniów. Stosowna 
zmiana zostanie dokonana w formie aneksu do umowy.  

3.1.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany niektórych dni w poszczególnych tygodniach 
wykonywania przez Przewoźnika przewozów w przypadkach konieczności dodatkowych  
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obowiązkowych zajęć lekcyjnych wynikających ze zmian w organizacji roku szkolnego . 

 
XVI.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  
 
1. Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia 
doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI – Środki ochrony prawnej  
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym, wyłącznie wobec czynności:  
 opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu;  
 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
 odrzucenia oferty odwołującego.  
3. Dodatkowo odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.  
4. Wykonawca moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.  
5. Odwołanie wnosi się w termie wynikającym z zapisów art. 182 ustawy PZP.  
6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu.  
7. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia 
Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. ZłoŜenie skargi w placówce pocztowej 
operatora publicznego jest równowaŜne z jej wniesieniem.  
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XVII.  Warunki gwarancyjne.  
1. Wykonawca musi posiadać moŜliwości natychmiastowego wprowadzenia autobusu zastępczego w 
przypadku wystąpienia awarii środka transportu.  
2. Wykonawca zapewni bezpieczne warunki przewozu uczniów oraz opiekunów do placówek 
oświatowych i w drodze powrotnej.  
 
CZĘŚĆ B 

I. Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych. 
II.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
III.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
IV.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
V. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
VI.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

VII.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
VIII.  Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdów autobusów z bazy i na bazę Wykonawcy. 
IX.  Zamawiający nie przewiduje moŜliwości powierzenia zadania podwykonawcom. 

 
Załączniki: 

1. Oferta (zał. Nr 1)  
2. Oświadczenie art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 i 2  (zał. Nr 2 i 3) 
3. Kwalifikacje techniczne – personel (zał. Nr 4) 
4. Kwalifikacje techniczne – sprzęt (zał. Nr 5) 
5. Doświadczenie zawodowe (zał. Nr 6) 
6. Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2 (zał. nr 7) 
7. Wzór umowy – (zał. Nr 8) 
8. Informacja o przynaleŜności do grupy kapitałowej – (zał. Nr 9) 

 
Tarnów Opolski,  dnia 03.06.2013r.  
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Trasy przejazdu, ilość kilometrów oraz liczba 
 dowoŜonych dzieci 

 
1. 700  Tarnów Opolski - Nakło - Tarnów Opolski  - 10 km 
2. 700  Tarnów Opolski –Kosorowice-Tarnów Opolski  - 8 km 
3. 710  Tarnów Op.- Walidrogi -Raszowa – Nakło - Tarnów Op. -  25 km 
4. 720 Tarnów Op.- Miedziana - Przywory - Kąty Op. - Przywory-Miedziana – 26 km 
5. 755  Miedziana – Przywory – Kąty Op. – Przywory – Kosorowice – Tarnów Op. – 26 

km 
6. 725 Tarnów Op. – Tarnów Op. II ul. Ogórkowa ( droga gruntowa) – 9 km  

 
7. 1300 Tarnów Op. – Kosorowice – Miedziana – Kąty Op. – Przywory – Miedziana – 

Tarnów Op. – 29 km 
8. 1400 Tarnów Op. – Walidrogi – Nakło – Tarnów Op. – 16 km  
9. 1400 Tarnów Op. – Tarnów Op. II ul. Ogórkowa (droga gruntowa) – 9 km 
10.  1400 Tarnów Op. – Przywory – Kąty Op. – Przywory – Miedziana – Kosorowice – 

Tarnów Op. – 29 km 
11. 1455 Tarnów Op. – Nakło – Raszowa – Walidrogi – Tarnów Op. – 25 km 
12. 1455 Tarnów Op. – Kosorowice – Przywory – Kąty Op. – Przywory – Miedziana – 
Kosorowice - Tarnów Op. – 29 km  
13. 1455 – Tarnów Op. – Tarnów Op. II ul. Ogórkowa (droga gruntowa) – 9 km 
 

 
Liczba dowoŜonych uczniów: 
Publiczne Gimnazjum w Tarnowie Op. 
- Kosorowice   - 36 
- Nakło            -  39 
- Raszowa        - 29 
- Walidrogi      - 6 
- Tarnów Op. II ul. Ogórkowa – 2 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Tarnowie Op. 
- Kosorowice – 25 
- Walidrogi     -   2 
- Tarnów Op. II ul. Ogórkowa – 6 
- Nakło   - 5 
- Raszowa - 5 
 
Publiczne Gimnazjum w Przyworach 
- Kąty Op.      - 18 
- Miedziana    - 13 
- Kosorowice - 1 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kątach Op. 
- Miedziana – oddział przedszkolny - 2 
- Miedziana  - 21 
- Przywory   - 22 
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Godziny odjazdu autobusów oraz liczba dzieci przedstawione w specyfikacji mogą ulec 
zmianie po zatwierdzeniu planów lekcji w placówkach. 
 
 
Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych:          Gimnazjum Tarnów Op.   - 7 40 

                                                                              PSP Tarnów Op.                - 7 40  

                                                                               Gimnazjum Przywory        - 8 00  

                                                           PSP Kąty Op.                     - 7 45 

                                                    Oddział przedszkolny Kąty Op. - 8 00   
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                                                                                    Załącznik nr 1    

Formularz oferty 
 

Dane dotyczące wykonawcy: 
Nazwa: 
 
 
Siedziba: ………………………………….. 
Adres poczty elektronicznej: ………………………………. 
Strona internetowa:              ……………………………….. 

     Numer telefonu :                   ………………………………..        
     Numer faksu:                        ……………………………….. 
     Numer REGON:                   ……………………………….. 
     Numer NIP:                          ………………………………..        
                                   

Do Biura Obsługi Oświaty Samorządowej 
ul. Osiedle Zakładowe 7 
w Tarnowie Opolskim 

 
       W nawiązaniu do ogłoszenia przetargu „DowoŜenie dzieci i uczniów do 
szkół podstawowych, gimnazjum i oddziału przedszkolnego wraz z opiekunami 
na terenie gminy Tarnów Opolski w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015” 
 „ opublikowanym w dniu   ........... 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych 
nr .........., pozycja ............ oferuję wykonanie przewozów uczniów wraz              
z opiekunami do szkół na terenie gminy Tarnów Op. w zakresie objętym 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 
 
Oferuję kwotę w złotych za 1 dzień dowozu uczniów wraz  
z opiekunami na wszystkich trasach: 
 

Netto       ……………………. zł 
VAT        ……………………. zł 
Brutto      …………………….  zł  
 
słownie  brutto ……………………………………………………. zł. 
 
           
                                                                      ……………………………….. 
                                                                             pieczątka i podpis 
……………… dnia ………………. 
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                                 Załącznik Nr 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pieczęć wykonawcy 

 

 

                                 OŚWIADCZENIE 

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: 

 

„ DowoŜenie dzieci i uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i 
oddziału przedszkolnego wraz z opiekunami na terenie gminy 

Tarnów Opolski w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015” 
 

  
oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.    

 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy 
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                                                                                                                            Załącznik nr 3    
 
 
 
 
 

 
 

Pieczęć wykonawcy 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: 
„ DowoŜenie dzieci i uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i oddziału przedszkolnego 
wraz z opiekunami na terenie gminy Tarnów Opolski w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015” 
oświadczamy, Ŝe brak jest podstaw do wykluczenia nas na podstawie okoliczności, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 , z późn. zm.), zgodnie z którym z postępowania  
o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

 
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując  

je nienaleŜycie, jeŜeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w 
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
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6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano  
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ wykonawców, którzy: 

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania 
lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi    w dokonywaniu tych 
czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 
przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 
1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 
poz. 1655, z późn. zm.); 

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłuŜony okres związania ofertą lub 
w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 
r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), albo nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania ofertą; 

3) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania; 

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy 
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Załącznik Nr 4 

 
KWALIFIKACJE TECHNICZNE – PERSONEL 

 
 
Nazwa oferenta ............................................................................................................................ 
 
Adres oferenta .............................................................................................................................. 
 
Numer telefonu : ..............................................           teleksu/ fax .............................................. 
 
 
 
Zatrudnienie :   - ogółem ...................................................................... 
 

- personel kierowca/y/ ................................................ 
 

 - personel opiekunka/i................................................... 
 
 
Proponowany personel dla realizacji przedsięwzięcia : 
 
 
 

Imię i nazwisko 
 

Wykształcenie, uprawnienia, staŜ pracy 

Kierowca/y/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opiekunka/i 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
............................................., dnia ...................            .................................................. 
      (miejscowość)                                                     (pieczęć i podpis)                                                                                         
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Załącznik Nr 5 

 
KWALIFIKACJE TECHNICZNE – SPRZ ĘT 

 
 
Nazwa oferenta ............................................................................................................................ 
 
Adres oferenta ............................................................................................................................. 
 
Nr telefonu ................................................................. teleksu/fax ............................................... 
 
 POJAZDY UśYWANE PRZEZ OFERENTA I NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 
 

 
Opis pojazdów uŜywanych przez 

Oferenta  
/rodzaj, marka pojazdu / 

 
Liczba 

jednostek 

 
Rok 

produkcji 

 
Własny/ 

Wynajmowany 

 
Liczba miejsc 

zarejestrowanych 
w pojeździe 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
............................................., dnia ...................            .................................................. 
      (miejscowość)                                                     (pieczęć i podpis)                                                                                         
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Załącznik Nr 6 
 
 
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

 
 
Nazwa oferenta ............................................................................................................................ 
 
Adres oferenta .............................................................................................................................. 
 
Numer telefonu ....................................................... teleksu/fax .................................................. 
 
 
 
WYKAZ USŁUG ZREALIZOWANYCH W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT                                      
O CHARAKTERZE I ZŁOśONOŚCI PORÓWNYWALNEJ Z ZAKRESEM                         
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
Rodzaj usług 

 
Całkowita 
wartość zł 

 
Czasokres 
realizacji 

 
Nazwa 

zleceniodawcy 

 
Miejsce realizacji 

     

 
 
 
 
 
 
............................................., dnia ...................            .................................................. 
      (miejscowość)                                                     (pieczęć i podpis)                                                                                         
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                                                                                                                    Załącznik nr 7                                               
 
 
 
…………………………..                              
      (pieczęć nagłówkowa firmy) 

 
 
 
 
 
                                    O Ś W I A D C Z E N I E 
                                            O 
 
 
 
        Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na „DowoŜenie 
dzieci i uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i oddziału przedszkolnego 
wraz z opiekunami na terenie gminy Tarnów Opolski w roku szkolnym 
2013/2014 i 2014/2015” oświadczam, Ŝe w stosunku do Firmy nie otwarto 
likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………….., dnia …………….                           ………………………………….. 
                                                                                podpis osoby upowaŜnionej do składania 
                                                                                oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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                                                                 Załącznik nr 8   

 
Umowa o usługi przewozowe Nr  

 
Zawarta w dniu ……………………..  pomiędzy Biurem Obsługi  
Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim reprezentowanym przez  
Gabrielę Jośko - zwanym  w dalszej części umowy „Zleceniodawcą”  
a ………………. ujętym w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej w ……………….. 
pod poz. …………….. reprezentowanym przez …………………………….. zwanym           
w dalszej części umowy „Przewoźnikiem”. 

§ 1. 
 

Zleceniodawca zleca, a Przewoźnik zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na 
przewozie dzieci wraz z opiekunami na trasach zgodnie ze specyfikacją. 
 

§ 2. 
 

Termin realizacji ustala się od dnia 01 września 2013 r. do końca roku szkolnego 2014/2015   
z wyłączeniem dni wolnych od zajęć lekcyjnych, uwzględniając ewentualne zmiany z tytułu 
odpracowania zajęć w soboty. 
 

§ 3. 
 
1. Przewoźnik wykonanie usługi określonej w umowie zobowiązany jest do wpisania            
w karcie przewozu. 
2. Dokonany wpis wykonania usługi potwierdza miesięcznie przedstawiciel Zleceniodawcy, 
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Tarnowie Op. Dyrektor Publicznego Gimnazjum            
w Przyworach, Dyrektor PSP Tarnów Op. Dyrektor PSP Kąty Op. 

 
§ 4. 

 
Czas rozpoczęcia przewozu ustala się na godz. 700 zgodnie z podanymi  
w specyfikacji trasami. 

§ 5. 
 

1. Za wykonanie usługi Przewoźnik otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości ………….  
zł za kaŜdy dzień świadczenia usługi w terminie 14 dni od złoŜenia faktury. 

2. Podstawą rozliczenia będą potwierdzone karty przewozu przez osoby wymienione w § 3 
pkt 2 dołączone do kaŜdej faktury. 

3. NaleŜność za usługi Zleceniodawca będzie regulował przelewem. 
4. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmiany przebiegu tras oraz  godzin dowoŜenia w 

ciągu roku szkolnego bez skutków finansowych. 
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§ 6. 
 

1. Przewoźnik odpowiedzialny jest za stan techniczny pojazdu. 
2. Przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia podczas przewozu dzieci opieki nad nimi, 

odpowiednich warunków BHP oraz niezbędnych wygód. 
3. W przypadku awarii autobusu Przewoźnik zobowiązuje się do dowozu (odwozu) uczniów 

zastępczymi środkami transportu, pokrywając związane z tym wydatki. 
 

§ 7. 
 

Zleceniodawcy przysługuje prawo kontroli stanu technicznego pojazdu  
i warunków wykonania przedmiotu umowy. 
 

§ 8. 
 

Przewoźnik nie moŜe powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim. 
 

§ 9. 
 
Przewoźnik zapłaci Zleceniodawcy karę umowną: 
1. W razie nienaleŜytego wykonania umowy, a zwłaszcza opóźnień w realizacji 

harmonogramu dowozu uczniów do szkół i uzasadnionych skarg na jakość usług, 
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych w wysokości do 20% 
miesięcznego wynagrodzenia. 

2. Zastosowanie kary umownej wymaga uprzedniego pisemnego powiadomienia o tym 
Przewoźnika. 

3. Kary umowne wskazane w pkt.1 Zamawiający ma prawo potrącić Wykonawcy z faktury. 
 

§ 10. 
 

1. JeŜeli Przewoźnik nie wykonuje swoich obowiązków w sposób określony w umowie          
i nieterminowo Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania 
terminów wypowiedzenia i bez odszkodowania. 

2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie przewozu 
wskutek działania siły wyŜszej powodującej nieprzejezdność dróg, potwierdzoną przez 
zarządcę drogi. 

§ 11. 
 
W przypadku zerwania umowy przez Przewoźnika zobowiązuje się on do pokrycia róŜnicy 
kosztów wynikłej z konieczności opłaty innego przewoźnika przez okres trwania umowy. 
 

§ 12. 
 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
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§ 13. 
 
Zleceniodawca moŜe odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
 

§ 14. 
 
Spory rozstrzygać będzie właściwy sąd w Opolu. 
 

§ 15. 
 

1. Zleceniodawca oświadcza, Ŝe nie jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP – 991-00-
72-001 

2. Przewoźnik oświadcza, Ŝe jest/ nie jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP  
…………………… 

 
§ 16. 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 

§ 17. 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze 
stron. 
 
 
 
 
 
 
        ……………………………                          ………………………………                               

PRZEWOŹNIK                                                    ZLECENIODAWCA 
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 Załącznik nr 9 

 

 (miejscowość, data) 

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie zadania p/n: 

„ Dowożenie dzieci i uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i oddziału 

przedszkolnego wraz z opiekunami na terenie gminy Tarnów Opolski w roku szkolnym 

2013/2014 i 2014/2015” w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy 

(firmy/konsorcjum): 

 

Nazwa i adres wykonawcy 

oświadczam, iż nie należymy / należymy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. 

zm.).  

W związku z tym, iż należymy do grupy kapitałowej, składamy poniżej listę podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej:  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

*niepotrzebne skreślić 
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KARTA  PRZEWOZU 
 
 
 

KIERUNEK  
 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 

 
Miesiąc ……………………………………………….. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
 

• wykreślić na czerwono dni, w których usługa nie 
była świadczona! 

 
 
Potwierdzenie wykonania usługi: 
 
 
 
 
 
 
 


