
Znak sprawy: OSO.271.1.2013 

 
Załącznik Nr 1 do SIWZ 

…………….....……………………… 

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

 ( nazwa i adres Wykonawcy)  
 
……………………………………… 
               telefon /fax 
                                                                                                          

FORMULARZ  OFERTOWY 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 

 
„Dowóz i odwóz dzieci i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, realizowany na terenie Gminy 

Pacanów, w roku szkolnym 2013/2014 w formie zakupu biletów miesięcznych oraz uczniów 
niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-

Wychowawczego w Kupieninie według stawki dziennej” 
 

 
 

zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tego postępowania  
składamy niniejszą ofertę. 

 
1. Oferujemy wykonanie zamówienia na poniższych warunkach:  
1) Część I - Trasa Północna 

Cena jednostkowego biletu miesięcznego szkolnego brutto (wraz z obowiązującym podatkiem VAT) - 
………………… zł (słownie złotych: …………………………..............…………………………) 
Cena całkowita brutto za trasę ………………………… zł (słownie złotych: ………………………………… 
……………………………………………………………………………………….) 
obliczona jako iloczyn: ceny brutto jednostkowego biletu miesięcznego szkolnego brutto, liczby uczniów (191) 
i czasu świadczenia usługi  (10 miesięcy), 
 
2) Część II - Trasa Nadwiślańska  

Cena jednostkowego biletu miesięcznego szkolnego brutto  (wraz z obowiązującym podatkiem VAT) - 
………………… zł (słownie złotych: …………………………..............……………………………) 
Cena całkowita brutto za trasę ………………………… zł (słownie złotych: …………………………………) 
obliczona jako iloczyn: ceny brutto jednostkowego biletu miesięcznego szkolnego brutto, liczby uczniów (120)  
i czasu świadczenia usługi  (10 miesięcy), 
 
3) Część III – Trasa dowozu dzieci niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich 

i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie 
Stawka dzienna brutto (wraz z obowiązującym podatkiem VAT)  - ………………… zł (słownie złotych: 
…………………………...…………………) 
Cena całkowita brutto za Część III ………………………… zł (słownie złotych: ……………………………... 
………………………………………………………….) 
obliczona jako iloczyn: stawki dziennej brutto i czasu świadczenia usługi  (200 dni). 
 
2. Oświadczamy, że w cenie brutto podanej w pkt. 1 niniejszego formularza ofertowego zostały uwzględnione 
wszystkie koszty związane z wykonaniem całości zamówienia. W ofercie nie została zastosowana cena 
dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji. 
3. Akceptujemy warunki płatności – do 30 dni od dnia poprawnie złożonej faktury Zamawiającemu. 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do jej 
treści zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w niej zawarte oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do 
przygotowania oferty.  
5. Oświadczamy, iż zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy stanowiący 
załącznik nr 11 do SIWZ został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 
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oferty, do zawarcia umowy na warunkach  określonych we wzorze umowy w miejscu i terminie wskazanym 
przez Zamawiającego. 
6. Oświadczamy , że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U nr 50, poz 331 z późn zmianami) .Należy odpowiednio wypełnić i 
załączyć do oferty załącznik nr 7 do SIWZ.  
7.  Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 
8. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji 
przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty,  natychmiast poinformujemy o nich 
Zamawiającego. 
9. Oferta wraz z załącznikami została złożona na …………...  kolejno ponumerowanych stronach. 
10. Oświadczamy, że oferta zawiera / nie zawiera* informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
11. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/zlecić*  podwykonawcom.   
W przypadku, gdy przewidywane jest wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców należy 
wypełnić załącznik nr 6 do SIWZ. 
12. Informujemy,  że informacje składające się na ofertę, spięte oddzielnie i zawarte na stronach ………… 
stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie 
mogą być ogólnie udostępnione przez Zamawiającego. 
13. Do  formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje stanowiące integralną 
część oferty: 
1. …………………………………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………………………………. 
5. …………………………………………………………………………………………. 
6. …………………………………………………………………………………………. 
7. …………………………………………………………………………………………. 

 
 

……………………………………………………………………. 
                                                                                                                 podpis osoby /osób    
                                                                                         uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/ 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 
 
 
…………………………………. 
           ( pieczęć Wykonawcy) 
 
 

OŚWIADCZENIE   O  SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  
OKREŚLONYCH W ART.22 ust.1   

 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759  z  późn. zm.) 
 
 

 
Ja/My niżej podpisany/i przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego na: 
 
„Dowóz i odwóz dzieci i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, realizowany na terenie Gminy 

Pacanów, w roku szkolnym 2013/2014 w formie zakupu biletów miesięcznych oraz uczniów 
niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-

Wychowawczego w Kupieninie według stawki dziennej” 
 
Działając w  imieniu: 
 
.............................................................................................……………….................................. 

 
 

.............................................................................................……………….................................. 
(nazwa i adres Wykonawcy/ów) 

 
 

Oświadczam/y, że stosownie do zapisów art. 22, ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych spełniam/y 
warunki dotyczące: 
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 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 
 
 
 
 
..................................                                                           .............................................................. 
    miejscowość i data                                                                                      /podpis osoby/osób uprawnionych do  
                                                                                                                             reprezentowania Wykonawcy/ 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 
 
…………………………………. 
           (pieczęć Wykonawcy) 

 

 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW  DO WYKLUCZENIA  Z 
POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 24 ust 1 USTAWY  

 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z  późn. zm.) 
 
 

Ja/My niżej podpisany/i  przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego na:  
 
„Dowóz i odwóz dzieci i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, realizowany na terenie Gminy 

Pacanów, w roku szkolnym 2013/2014 w formie zakupu biletów miesięcznych oraz uczniów 
niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-

Wychowawczego w Kupieninie według stawki dziennej” 
 
 
Działając w  imieniu: 
 
.............................................................................................……………….................................. 

 
 

.............................................................................................……………….................................. 
(nazwa i adres Wykonawcy/ów) 

 
 
niniejszym oświadczam/y, że na dzień składania ofert w przedmiotowym postępowaniu nie zaistniała żadna z 
przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 
759 z późn. zm.), uzasadniająca wykluczenie nas jako Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
 
 
 
 
 
  ..............................                                                                      .............................................................. 
    miejscowość i data                                                                                                 /podpis osoby/osób uprawnionych do  
                                                                                                                                          reprezentowania Wykonawcy/ 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 

…………………………………… 
…………………………………… 

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

( nazwa i adres Wykonawcy)  
 
…………………………………… 
              telefon /fax 
 

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca  
i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

 
Ja/My niżej podpisany/i przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego na:  
„Dowóz i odwóz dzieci i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, realizowany na terenie Gminy 

Pacanów, w roku szkolnym 2013/2014 w formie zakupu biletów miesięcznych oraz uczniów 
niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-

Wychowawczego w Kupieninie według stawki dziennej” 
 
Działając w  imieniu: 
 
.............................................................................................……………….................................. 

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

(nazwa i adres Wykonawcy/ów) 
 

przedstawiam/y wykaz osób którymi dysponujemy lub będziemy dysponować, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu przedmiotowego zamówienia: 

 

Lp. Imi ę i nazwisko 

 
Dane dotyczące kwalifikacji 
zawodowych (rodzaj i numer 

uprawnień) 

Zakres wykonywanych czynności   
Informacja dot.  

dysponowania osobą 

1 2 3 4 5 

1.    Dysponujemy / będziemy 
dysponować osobą * 

2.    
Dysponujemy / będziemy 
dysponować osobą * 

3.    Dysponujemy / będziemy 
dysponować osobą * 

4.    Dysponujemy / będziemy 
dysponować osobą * 

 
 
 .............................                                                         .............................................................. 
   miejscowość i data                                                                               /podpis osoby/osób uprawnionych do  
                                                                                                                       reprezentowania Wykonawcy/ 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 4a do SIWZ 

…………………………………… 

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

( nazwa i adres podmiotu  
oddającego do dyspozycji)  
 
…………………………………… 
              telefon /fax 

  
 

OŚWIADCZENIE 
o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
 

Dotyczy zadania pn.: 
 

„Dowóz i odwóz dzieci i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, realizowany na terenie Gminy 
Pacanów, w roku szkolnym 2013/2014 w formie zakupu biletów miesięcznych oraz uczniów 

niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-
Wychowawczego w Kupieninie według stawki dziennej” 

 
zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 
poz. 759 z późn. zm) 
 
Ja(my), niżej podpisany(i), reprezentując Podmiot, którego nazwa jest wskazana w nagłówku, jako upoważniony 
na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego Podmiotu 
oświadczam(y), że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy  
 
 
..................................................................................…………………………………………………….. 
                                                                 (dane Wykonawcy składającego ofertę) 
  
przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia na powyższe zadanie zobowiązuję(my) się w imieniu 
Podmiotu, który reprezentuję(my) do oddania ww. Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 
..........................................................................................................................................………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                (wymienić rodzaj udostępnionych zasobów) 
 
 do realizacji  następującego zakresu i sposobu wykonania 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 

( wymienić zakres i sposób wykonania ) 
 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia. 
   
 
 ..................................                                                    ............................................................................................. 
   miejscowość i data                                                                             /podpis osoby, osób uprawnionych do  
                                                                                                                     reprezentowania Podmiotu/ 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 
…………………………………… 
……………………………………                                                                       

( nazwa i adres Wykonawcy)  
 
………………………………… 
              telefon /fax 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja/My niżej podpisany/i przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Dowóz i odwóz dzieci i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, realizowany na terenie Gminy 
Pacanów, w roku szkolnym 2013/2014 w formie zakupu biletów miesięcznych oraz uczniów 

niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-
Wychowawczego w Kupieninie według stawki dziennej” 

 
 
Działając w  imieniu: 
 
.............................................................................................……………….................................. 

 
 

.............................................................................................……………….................................. 
(nazwa i adres Wykonawcy/ów) 

 
 oświadczam/y, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................                                                   ............................................................................... 
  miejscowość i data                                                              /podpis i pieczęć imienna osób uprawnionych do  
                                                                                                           reprezentowania Wykonawcy/ 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 

…………………………………… 

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

( nazwa i adres Wykonawcy)  
 
…………………………………… 
              telefon /fax 

 
 

WYKAZ CZ ĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH REALIZACJ Ę WYKONAWCA 
ZAMIERZA POWIERZY Ć PODWYKONAWCOM 

 
Dotyczy zadania pn: 

 
„Dowóz i odwóz dzieci i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, realizowany na terenie Gminy 

Pacanów, w roku szkolnym 2013/2014 w formie zakupu biletów miesięcznych oraz uczniów 
niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-

Wychowawczego w Kupieninie według stawki dziennej” 
 

 
 
 
 

Lp. Rodzaj części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę  

  
 

  
 

 

 
 

..................................                                                    ............................................................................................. 
  miejscowość i data                                                       /podpis i pieczęć imienna osoby, osób uprawnionych do  
                                                                                                             reprezentowania Wykonawcy/ 
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Załącznik Nr 7 do SIWZ 
 
 

 
LISTA PODMIOTÓW NALE ŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/ 

INFORMACJA O BRAKU PRZYNALE ŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 

 
zgodnie z art. 26 ust. 2d  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

Nazwa i adres wykonawcy: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne  prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na: 
 
„Dowóz i odwóz dzieci i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, realizowany na terenie Gminy 

Pacanów, w roku szkolnym 2013/2014 w formie zakupu biletów miesięcznych oraz uczniów 
niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-

Wychowawczego w Kupieninie według stawki dziennej” 
 

1. Przedkładam(y) poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (rozumieniu art. 24 ust.2 
pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych), do której należy wykonawca, którego reprezentuję(jemy): 

 
Lp. Nazwa Podmiotu 

 
Adres 

1.   
2.   
3.   
 
 
 
……………………., dn………………….                      ………………………………….……………………….. 
                                                                               (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy) 
 
 
 
 
2. Informuję(jemy), że nie należę(my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  
 
 
 
…………………., dn. ………………….                      ………………………………….……………………….. 
                                                                                 (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy) 
 
 
                                                                                                             
Uwaga! Należy wypełnić odpowiednio  pkt 1)  albo pkt 2) 
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Załącznik Nr 8 do SIWZ 

 
TRASA PÓŁNOCNA 

 
DOWÓZ I : 39,8 km, 128 uczniów 

Kurs Nr I – 23,8 km godz. 06:45 – 07:30, (69 uczniów)   
Początek trasy: SP i Gim. Pacanów – droga krajowa Kraków-Sandomierz – Wola Biechowska (2) - Zołcza 
Ugory (4) – Biechów (24) – Wójcza Przedszkole (dzieci wysiadają) – Wójcza szkoła (dzieci wysiadają) – 
Biechów (22) - Wola Biechowska (17) - Słupia – droga krajowa Kraków-Sandomierz - SP i Gim. Pacanów - 
koniec trasy Przedszkole Pacanów 
 
Kurs Nr II – 16 km godz. 07:35 – 08:10, (59 uczniów)   
Początek Trasy: Przedszkole Pacanów – Chrzanów (13) - Wójcza „Plebanka”(5) - Wójeczka (16) – Wójcza 
szkoła, Przedszkole (28 dzieci wysiada) – Wójcza (8) – Chrzanów (14) - Niegosławice (3) – Przedszkole 
Pacanów - koniec trasy SP i Gim. Pacanów 
 

DOWÓZ II: 18 km, 63 uczniów 
Kurs nr I – 8,6 km godz. 07:20 – 07:45 (38 uczniów) 
Początek Trasy: SP. i Gim Pacanów – ul. Wójczańska - droga krajowa Kielce - Tarnów - Niegosławice (5) – 
Słupia (33) – ul. Słupska - Przedszkole Pacanów - koniec trasy SP i Gim Pacanów 

 
Kurs nr II – 9,4 km godz. 07:45 – 08:10 (25 uczniów) 
Początek Trasy: SP. i Gim Pacanów - Karsy Małe (17) - Karsy Duże (8)- Słupia - SP i Gim Pacanów - koniec 
trasy Przedszkole Pacanów 
 

ODWÓZ I: 68,4 km, 128 uczniów 
Kurs nr I – 32,2 km godz. 12:45 – 13:55,  
Początek trasy: Przedszkole Pacanów – SP i Gim. Pacanów – droga krajowa Sandomierz – Kraków – Wola 
Biechowska – Biechów – Wójcza  Przedszkole – Wójcza szkoła – Wójeczka – Wójcza szkoła - Wójcza Plebanka 
– Chrzanów remiza – Wójcza szkoła – Wójcza Przedszkole – Biechów – Zołcza Ugory – Wola Biechowska - 
Słupia – droga krajowa Kielce-Tarnów – Rynek – koniec trasy SP i Gim. Pacanów 

 
Kurs nr II – 14,0 km godz. 14:00 -  14:40, 
Początek trasy: SP i Gim. Pacanów – droga krajowa Kraków-Sandomierz – Wola Biechowska – Biechów – 
Wójcza - Wójcza Plebanka – Chrzanów – Niegosławice - Rynek ul. Słupska – koniec trasy SP i Gim. Pacanów 
 
Kurs nr III – 22,2 km godz. 14:45 – 15:25,  
Początek trasy: SP i Gim. Pacanów – droga krajowa Kraków-Sandomierz – Wola Biechowska - Zołcza Ugory – 
Biechów – Wójcza – Wójeczka - Wójcza Plebanka – Chrzanów – Niegosławice - Rynek – koniec trasy SP i 
Gim. Pacanów 

 
ODWÓZ II: 30 km, 63 uczniów 

Kurs nr I – 12,0 km godz. 13:00 – 13:40,  
Początek trasy: SP i Gim Pacanów - Przedszkole Pacanów – ul. Wójczańska – droga krajowa Kielce-Tarnów - 
Niegosławice – Słupia – Karsy Duże – Karsy Dolne - Karsy Małe – koniec trasy SP i Gim Pacanów 
Kurs nr II – 9 km godz. 13:50 – 14:30,  
Początek trasy: SP i Gim Pacanów – droga krajowa Kraków-Sandomierz – Słupia – Karsy Duże – Karsy Dolne - 
Karsy Małe – koniec trasy SP i Gim Pacanów 
Kurs nr III – 9 km godz. 14:40 - 15:05  
Początek trasy: SP i Gim Pacanów – droga krajowa Kraków-Sandomierz – Słupia – Karsy Duże – Karsy Dolne - 
Karsy Małe - koniec trasy SP i Gim Pacanów 
 
Razem: 156,2 km 
Dowóz: 191 uczniów, 
Odwóz: 191 uczniów 
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Załącznik Nr 9 do SIWZ 

 
TRASA NADWI ŚLAŃSKA  

 
DOWÓZ I: 34,1 km, 80 uczniów 

Kurs nr I – 20,9 km ok 06:45 – 07:25, (42 uczniów) 
Początek trasy SP i Gim. Rataje Słupskie - Rataje Karskie (6) – Żabiec – Grabowica (6) – Komorów (3) - 
Grabowica - Kółko Żabieckie (14) – Żabiec (13) - Rataje Słupskie - koniec trasy SP i Gim. Rataje Słupskie  
 
Kurs nr II – 13,2 km ok 07:30 – 07:50, (38 uczniów) 
Początek trasy SP i Gim. Rataje Słupskie – Żabiec (26) - Kółko Żabieckie (9) - Rataje Karskie (3) - koniec trasy 
SP i Gim. Rataje Słupskie  

 
DOWÓZ II: 20 km, 40 uczniów 

 
Dowóz – 20 km godz. 07:30 – 08:00 (40 uczniów) 
Początek trasy SP i Gim. Rataje Słupskie - Rataje Karskie – Kółko Żabieckie - Komorów (15) – Grabowica (16) 

– Żabiec – Rataje Słupskie (9) - koniec trasy SP i Gim. Rataje Słupskie 
 

ODWÓZ I: 55 km, 80 uczniów 
 
Kurs nr I – 20,9 km ok 12:45 – 13:20,  
Początek trasy SP i Gim. Rataje Słupskie - Żabiec - Kółko Żabieckie - Grabowica – Komorów - Kółko  
Żabieckie -  Rataje Karskie - koniec trasy SP i Gim. Rataje Słupskie  
 
Kurs nr II – 13,2 km ok 13:45 – 14:10,  
Początek trasy SP i Gim. Rataje Słupskie - Żabiec - Kółko Żabieckie - Rataje Karskie - koniec trasy SP i Gim. 
Rataje Słupskie  
 
Kurs  nr III – 20,9 km ok 14:40 – 15:15,  
Początek trasy SP i Gim. Rataje Słupskie - Żabiec - Kółko Żabieckie - Grabowica – Komorów - Kółko  
Żabieckie -  Rataje Karskie - koniec trasy SP i Gim. Rataje Słupskie  
 

ODWÓZ II: 20 km, 40 uczniów 
 

Odwóz – 20 km, godz. 13:45 – 15:15 Początek trasy SP i Gim. Rataje Słupskie - Rataje Karskie – Żabiec - 
Kółko Żabieckie – Komorów (6) – Grabowica (13) – Żabiec – Rataje Karskie - Rataje Słupskie - koniec trasy SP 
i Gim. Rataje Słupskie  
 
Razem: 129,1 km 
Dowóz: 120 uczniów, 
Odwóz: 120 uczniów. 
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Załącznik Nr 10 do SIWZ 

 
TRASA DOWOZU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO GIMNAZJUM NR 2 

W RATAJACH SŁUPSKICH I NIEPUBLICZNEGO O ŚRODKA 
REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO W KUPIENINIE 

 
DOWÓZ: 35 km, 5 uczniów 

 
Dowóz – 35 km godz. 07:30 – 08:00 (5 uczniów) 
Początek trasy Pacanów, ul. Beszowska (1) – Grabowica (2) – Komorów (1) – Gimnazjum Nr 2 w Ratajach 
Słupskich – Rataje Słupskie (1) - koniec trasy Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Kupieninie 

 
ODWÓZ: 35 km, 5 uczniów 

 
Odwóz – 35 km po zajęciach w Ośrodeku Rewalidacyjno-Wychowawczy w Kupieninie  (5 uczniów) 
Początek trasy Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Kupieninie - Rataje Słupskie – Gimnazjum Nr 2 
w Ratajach Słupskich –– Grabowica – Komorów - koniec trasy Pacanów, ul. Beszowska  
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Załącznik Nr 11 do SIWZ 

Wzór 
UMOWA  NR  …................ 

 
zawarta w dniu …...................r. w Pacanowie pomiędzy: 
Gminą Pacanów z siedzibą ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: 
mgr Wiesław Skop -  Wójt Gminy Pacanów 
przy kontrasygnacie: 
Dorota Kochanowicz - Skarbnik Gminy Pacanów 
a  
Firmą …................................................………………………………………………………………… 
z siedzibą w …......................................................……………………………………………………… 
NIP …........................................………………………………………………………………………… 
REGON …..............................................……………………………………………………………….. 
reprezentowaną przez: ….................................................................……………………………………. 
zwaną dalej Wykonawcą, 
które łącznie w dalszej części umowy nazywa się Stronami. 
 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Zamawiającego w dniu 
…....................................r. w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2010r., Nr 113 poz. 759 ze zm.), zostaje zawarta umowa 
następującej treści: 

§ 1. 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług przewozowych w zakresie : dowóz i odwóz dzieci i uczniów 
przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, realizowany na terenie Gminy Pacanów, w roku szkolnym 
2013/2014 w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 2 września 2013r. do 27 czerwca 2014r.  
(185 dni) oraz uczniów niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich w okresie od 2 września 
2013r. do 27 czerwca 2014r. (185 dni) i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego 
w Kupieninie w okresie od 2 września 2013r. do 31 lipca 2014r (200 dni) według stawki dziennej Trasą: 
a) Północną – 156,2 km,  
b) Nadwiślańską – 129,1 km,   
c) Dowozu dzieci niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego Ośrodka 

Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie – 70 km, zgodnie z załącznikami do umowy 
2. Przewozami objętych jest: 

a) Trasą Północną – 191 uczniów, 
b) Trasą Nadwiślańską – 120 uczniów, 
c) Trasą dowozu dzieci niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego 

Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie – 5 uczniów z tym, że: 
1) dowóz do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich - 1 uczeń niepełnosprawny ruchowo poruszający się 

na wózku inwalidzkim, 1 uczeń z niepełnosprawnością sprzężoną niepełnosprawny ruchowo 
poruszający się o kulach, 

2) dowóz do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie – 1 uczeń 
niepełnosprawny w stopniu głębokim poruszający się na wózku inwalidzkim, 1 uczeń 
z niepełnosprawnością sprzężoną w stopniu głębokim, niewidomy poruszający się na wózku 
inwalidzkim, 1 uczeń z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – autyzm dziecięcy. 

3. Czas świadczenia usługi – dni powszednie każdego tygodnia w godzinach: 
- dowóz do szkół w godz. 6.45 do 8.10, 
- odwóz do miejscowości zamieszkania w godz. 12.45 do 15.30. 

 
§ 2. 

Zmiany i uzupełnienia umowy. 
1. Trasa, liczba przewożonych dzieci, liczba dni, godziny dowozu i odwozu mogą podlegać zmianom 

w zależności od aktualnych potrzeb. Zmiany te mogą powodować zmianę ceny brutto jednostkowego biletu 
miesięcznego szkolnego. 
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2. W przypadku wystąpienia potrzeby zmian o jakich mowa w § 2 pkt. 1, Zamawiający zobowiązany jest 

zawiadomić Wykonawcę z jednodniowym wyprzedzeniem bezpośrednio, telefonicznie lub telefaksem. 
Jeżeli zmiana ma mieć charakter okresowy lub trwały – Strony zawierają stosowny aneks pisemny. 

 
§ 3. 

Podwykonawstwo 
1. Wykonawca ma prawo podpisać umowę z podwykonawcami na wykonanie części zamówienia 

wymienionego w ofercie. 
2. Wykonawca każdorazowo przedłoży Zamawiającemu umowę lub projekt umowy z podwykonawcą do 

akceptacji. 
3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 

uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie 
jak za swoje działania. 

4. Zamawiający może nie zaakceptować uczestniczenia w wykonaniu zamówienia określonych 
podwykonawców, w przypadku gdyby ich udział w realizacji zamówienia był niezgodny ze specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia lub innymi obowiązującymi przepisami. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do doręczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu złożenia faktury 
pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcę, którego prace są częścią składową wystawionej faktury, o 
dokonaniu zapłaty na rzecz Podwykonawcy należnego mu wynagrodzenia. 

6. Niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów pkt 5 upoważnia Zamawiającego 
do wstrzymania zapłaty kwot należnych za usługę wykonaną przez Podwykonawcę do chwili otrzymania  
potwierdzenia. 

7. Strony przewidują także możliwość polecenia przez Wykonawcę dokonania zapłaty należności 
z faktury bezpośrednio na rzecz podwykonawcy. Do polecenia musi być dołączone pisemne oświadczenie 
podwykonawcy że przekazana kwota wyczerpuje jego roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za usługi 
wykonane w ramach  przedkładanej faktury Wykonawcy. 

 
§ 4. 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Do szczególnych obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie bezpieczeństwa przewozów, punktualność 

oraz zapewnienie właściwych warunków sanitarnych w pojazdach. Wyklucza się przewóz większej ilości 
osób niż wynikająca z dowodu rejestracyjnego pojazdu. 

2. Wykonawca oświadcza, iż pracownicy wykonujący przedmiot umowy posiadają aktualne badania lekarskie, 
są przeszkoleni w zakresie BHP oraz posiadają uprawnienia do wykonywania przewozu uczniów. Posiada 
aktualną polisę ubezpieczeniową OC i NNW pojazdu, którym jest wykonywany przewóz. 

3. Wszelkie sprawy dotyczące organizacji dowozu i nie mające żadnych skutków finansowych Wykonawca 
będzie uzgadniał z właściwym dyrektorem szkoły. 

4. Bilety miesięczne Wykonawca wystawiał będzie na podstawie wykazu uczniów, przekazanego przez 
Zamawiającego. Wystawione bilety Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu najpóźniej 
pierwszego dnia miesiąca, na który są wystawione. 

5. Wykonawca realizujący zadanie określone w § 1 pkt 2 ppkt c) obowiązany jest do prowadzenia karty 
potwierdzającej dowóz uczniów. 

 
§ 5. 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary: 
a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 5% wartości zadania, 
b) za opóźnienie w podstawieniu autobusu 1% wartości wynagrodzenia miesięcznego za każde opóźnienie 
powyżej 10 minut, 
c) za brak podstawienia autobusu w danym dniu 5% wartości miesięcznego wynagrodzenia, 
d) za zmianę trasy bez uzgodnienia z Zamawiającym 5% miesięcznego wynagrodzenia, 
2. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty Wykonawcy następujących kar umownych: 
a) za brak zawiadomienia w terminie określonym w § 2 pkt 2 o okolicznościach dotyczących zmiany czasu lub 
trasy przewozu 1% wynagrodzenia miesięcznego, 
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 5% wartości miesięcznego 
wynagrodzenia. 
3. Zastrzega się prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku wystąpienia szkody, której 
rzeczywista wysokość przekracza wartość kary umownej. 
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§ 6. 
Cena i płatności 

1. Wykonawca realizujący zadanie określone w § 1 pkt 2 ppkt a), b) otrzyma wynagrodzenie miesięczne 
brutto w kwocie równej sumie wystawionych jednostkowych biletów miesięcznych szkolnych. 

2. Do naliczania należności Wykonawcy za realizację zadania określonego w § 1 pkt 2 ppkt a), b) przyjęta 
zostanie cena jednostkowa brutto biletu miesięcznego szkolnego w wysokości: 

 
1) Trasa Północna  - ……… zł (słownie złotych ...………………………………………...……………..), 
2) Trasa Nadwiślańska - ……… zł (słownie złotych ...………………………………………....………..), 

  
3. Wykonawca realizujący zadanie określone w § 1 pkt 2 ppkt c) otrzyma wynagrodzenie 

w wysokości kwoty ustalonej na podstawie iloczynu stawki dziennej i rzeczywistej liczby dni dowozu 
uczniów. 

4. Do naliczania należności Wykonawcy realizującego zadanie określone w § 1 pkt 2 ppkt c) przyjęta zostanie 
stawka dzienna w wysokości ............ zł (słownie złotych: ..................................).  

5. Zapłata wynagrodzenia następować będzie miesięcznie na podstawie faktur wystawionych po zakończeniu 
każdego miesiąca. 

6. Do faktury wystawionej za realizację zadania, o którym mowa w pkt 4 Wykonawca ma obowiązek dołączyć 
kartę potwierdzającą dowóz uczniów. 

7. Maksymalna wartość umowy w całym okresie jej obowiązywania nie przekroczy kwoty …............... zł 
brutto.  

8. Kwota określona w pkt. 7 może ulec zmianie. W przypadku zmiany zostanie ona określona 
w aneksie do niniejszej umowy zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) 

9. Faktury płatne będą przez Zamawiającego przelewem na rachunek nr …........................................ . 
10. Termin płatności do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury.  
 

§ 7. 
Rozwiązanie umowy 

Umowa lub poszczególne jej części mogą zostać rozwiązane za wypowiedzeniem przez Stronę wyłącznie z 
ważnych przyczyn, przez co uważa się także, znaczące zmniejszenie zapotrzebowania na przewóz uczniów, z 
zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego 
naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, a w szczególności: 
a) podstawienia autobusu w stanie technicznym nie zapewniającym bezpiecznego przewozu uczniów,  
b) stawienia się kierowcy w stanie nietrzeźwym, 
c) innego poważnego naruszenia zasad ruchu drogowego, zwłaszcza stanowiącego wykroczenie lub 

przestępstwo, 
d) niemożności dalszego świadczenia usług przewozowych spowodowanej przyczynami technicznymi, 

ekonomicznymi lub prawnymi, 
e) ogłoszenia upadłości Wykonawcy, 
f) zachowania personelu Wykonawcy, stanowiące rażące naruszenie norm obyczajowych, 

a w szczególności używania wulgarnego słownictwa w obecności uczniów. 
 

§ 8. 
Postanowienia dodatkowe 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawa 
Prawo zamówień publicznych oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy. 
 

§ 9. 
Umowa niniejsza nie zwalnia z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport drogowy na warunkach 
określonych ustawą o transporcie drogowym. 
 

§ 10. 
Wszelkie zmiany treści umowy oraz jej wypowiedzenia lub rozwiązania wymagają zachowania formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 
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§ 11. 

Wszelkie spory wynikające na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą przedmiotem negocjacji obu 
stron, w przypadku braku możliwości porozumienia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
 

§ 12. 
Integralną częścią umowy są załączniki: 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
Formularz ofertowy Wykonawcy.  
 

§ 13. 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy 
i dwa dla Zamawiającego. 
 

§ 14. 
Umowa jest wiążąca z dniem podpisania jej przez obydwie strony. 
 
 
 
        WYKONAWCA                                                                                         ZAMAWIAJĄCY 
 
 
    ....................................                                                    ............................................ 
 
 


