Rajsko, dnia 14.06.2017 r.
ZAPROSZENIE OFERTOWE
(III grupa REGULAMINU)
W oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro w Szkole Podstawowej w Grojcu
im. Henryka Sienkiewicza (załącznik do Zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Grojcu z dnia 28 grudnia 2015 r.) prosimy o złożenie oferty cenowej na
„Usługę przewozu (tj. dowóz i odwóz) uczniów i dzieci przedszkolnych (pięcioletnich
i sześcioletnich) wraz z opiekunami ze Stawów Grojeckich, ulicy Czajki, Tarniówki oraz
Łazów do Szkoły Podstawowej w Grojcu im. H. Sienkiewicza, Al. Ogrodowa 2 w roku
szkolnym 2017/2018”.
I.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa: Szkoła Podstawowa w Grojcu im. Henryka Sienkiewicza w Grojcu
Adres: 32-615 Grojec , Al. Ogrodowa 2,
Numer telefonu: 33 842-83-73 ; 33 842-85-80
Numer faksu: 33 842-83-73
Strona internetowa, na której zamieszczono zaproszenie ofertowe:
www.bip.malopolska.pl/spwgrojcu1
adres poczty elektronicznej: spgrojec@spgrojec.gminaoswiecim.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 700 – 1500
II.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu (dowóz i odwóz) uczniów i dzieci
przedszkolnych (pięcioletnich i sześcioletnich) wraz z opiekunami ze Stawów Grojeckich,
ulicy Czajki, Tarniówki oraz Łazów do Szkoły Podstawowej w Grojcu im. H. Sienkiewicza,
Al. Ogrodowa 2. Usługa dowozu i odwozu do w/w szkoły będzie świadczona w dni
przeprowadzania w niej zajęć, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2017/2018.
Trasa dowozu:
1. Dowóz do SP Grojec (trasa dojazdu od strony Oświęcimia:
1) przystanki:
 „Adolfin” – godz. 715
 „Zerwisko”
 Stare Stawy – sklep
 przy ulicy Radziwiłł
 przy ulicy Leśna Grobel
 Grojec – „Krzyżówka”
 na ulicy Czajki przy posesji nr 16a
 na ulicy Czajki przy posesji nr 43
 na ulicy Czajki przy posesji nr 63b
 Tarniówka
 „Grojec – Szkoła” (wysiadają dzieci ze Stawów Grojeckich autobus jedzie po
dzieci z terenu Łazy)
 Łazy – pętla koło sklepu
 Grojec – Stawy (Puściny)
 Grojec – Domżał
 Grojec – Dom Ludowy
 Grojec – Szkoła

2) odległość od pierwszego przystanku Stawy Grojeckie do szkoły wynosi ok. 11 km;
odległość od szkoły do Łazów – ok. 3 km;
3) liczba dzieci:
Liczba dojeżdżających dzieci ze Stawów Grojeckich, ulicy Czajki, Tarniówki uprawnionych
do dowozu - 114 (93 uczniów z SP Grojec i 21 dzieci pięcioletnich i sześcioletnich
przedszkolnych) natomiast z Łazów - 35 (30 uczniów z SP Grojec i 5 dzieci pięcioletnich
i sześcioletnich przedszkolnych);
4) ilość kursów dziennie: 2 tj. dowóz i odwóz;
5) odjazd dzieci spod SP w Grojcu od poniedziałku do piątku ok. godz.14 45 (podstawienie
autobusu 10 minut przed odjazdem ) wg trasy:
 Grojec Szkoła 14 45
 Grojec – Dom Ludowy
 Grojec – Domżał
 Grojec – stawy (Puściny)
 Łazy – pętla koło sklepu
 Grojec – szkoła (odwóz dzieci ze Stawów Grojeckich)
 na ulicy Czajki przy posesji nr 63b
 na ulicy Czajki przy posesji nr 43
 na ulicy Czajki przy posesji nr 16a
 Tarniówka
 Grojec – „Krzyżówka”
 przy ulicy Leśna Grobel
 przy ulicy Radziwiłł
 Stare Stawy – sklep
 „Zerwisko”
 „Adolfin”
III.

Warunki realizacji:
1. Usługa przewozu będzie świadczona środkiem transportu – autobusami
dopuszczonymi do ruchu drogowego posiadającymi aktualne świadectwa przeglądu
technicznego oraz ubezpieczenie OC, umożliwiającymi bezpieczny i zgodny
z obowiązującymi przepisami przewóz dzieci na danej trasie. Autobusy posiadać
muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami oznakowanie dla przewozu dzieci
i młodzieży.
2. Opiekę nad dziećmi podczas dowozu ze Stawów Grojeckich, ulicy Czajki i Tarniówki
oraz Łazów do SP Grojec oraz w czasie ich odwozu zapewnia Szkoła Podstawowa
w Grojcu.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwoływania kursów oraz zmiany godzin
dowozu i odwozu po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą z trzydniowym
wyprzedzeniem.
4. Przewozy będą odbywać się w dni powszednie od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni wolnych od zajęć z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W indywidualnych przypadkach w ciągu roku szkolnego Wykonawca może świadczyć
usługę przewozu w inny dzień (tj. odpracowanie w sobotę dnia wolnego).
6. Zamawiający informuje, że liczba dni przewozu dzieci w okresie realizacji
zamówienia wynosi ok. 193 dni.

7. Zamawiający zastrzega, iż podana liczba dni przewozu, o których mowa wyżej jest
wielkością orientacyjną i może ulec zmniejszeniu. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą
przysługiwać żadne roszczenia finansowe. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
wyłącznie za przewozy zrealizowane.
8. Podana liczba przewożonych dzieci jest liczbą planowaną. Zamawiający zastrzega, że
rzeczywista liczba przewożonych dzieci podczas każdego kursu może różnić się
od planowanej, przy czym zwiększenie liczby przewożonych dzieci podczas kursu nie
może przekroczyć 20% liczby planowanej. Wykonawcy z tego tytułu, to jest w/w
zmiany liczby przewożonych dzieci, nie będą przysługiwały w stosunku
do Zamawiającego żadne roszczenia (w tym roszczenia finansowe).
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany przebiegu trasy przewozu dzieci,
przy czym zmiana ta nie może powodować większego niż o 10 % jej wydłużenia
w stosunku do trasy pierwotnej. Wykonawcy z tego tytułu, to jest w/w zmiany
przebiegu trasy przewozu dzieci, nie będą przysługiwały w stosunku do
Zamawiającego żadne roszczenia (w tym roszczenia finansowe).
10. Ponadto w ramach realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany
będzie m.in.:
1) zapewnić ubezpieczenie pojazdu, którym będą przewożone dzieci;
2) zapewnić ubezpieczenie przewożonych dzieci;
3) zapewnić przewożonym dzieciom przewidziane prawem warunki bezpieczeństwa
i odpowiedniego standardu przewozu, przez który należy rozumieć m.in.: brak
oparów paliwa we wnętrzu pojazdu, czyste wnętrze, ilość osób przewożonych
zgodną z określonymi normami technicznymi dla danego rodzaju pojazdu, pełną
sprawność techniczną środka transportu;
4) ponosić wszystkie koszty związane z eksploatacją pojazdu i uiszczania opłat oraz
kar nałożonych na niego przez właściwe organy;
5) posiadać wszystkie ważne wymagane przepisami dokumenty przewozowe, które
na żądanie Zamawiającego powinien okazać;
6) w razie wystąpienia przejściowych okoliczności uniemożliwiających mu
świadczenie usług (np. awaria, zatrzymanie pojazdu) objętych niniejszą umową,
zapewni we własnym zakresie i na własny koszt pojazdy zastępcze o standardzie
nie gorszym niż jego pojazdy oraz osoby, które w jego imieniu i za pisemną
zgodą Zamawiającego będą świadczyć usługi. Zapewnienie zastępczego pojazdu
nastąpi w czasie maksymalnie 60 minut od zdarzenia. Wykonawca w składanej
ofercie może zaproponować krótszy czas podstawienia pojazdu zastępczego
w w/w przypadkach.
Uwaga! Czas podstawienia pojazdu zastępczego stanowi drugie kryterium oceny ofert (czas
reakcji).
IV.
Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: rok szkolny 2017/2018 tj. od dnia 01.09.2017r. do dnia
22.06.2018r., a jeżeli zawarcie umowy nastąpi po 1 września 2017 – od dnia zawarcia umowy
do dnia 22 czerwca 2018 r.
V.

Warunki wyboru wykonawcy usługi przewozu:
1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy uprawnień nakładają prawo do ich posiadania; wykonawca w tym zakresie
musi posiadać aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego

osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U.
z 2016 poz.1907 z późn. zm.).
2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia.
Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał lub nadal wykonuje co najmniej jedną usługę przewozu osób
o charakterze ciągłym.
Dokumenty, jakie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie:

VI.

1. Aktualną licencję Wykonawcy na wykonywanie krajowego transportu drogowego
osób zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym;
2. Wykaz wykonanych świadczeń ciągłych, wykonywanych usług głównych w okresie
ostatnich trzech 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 załączenie
dowodów, czy świadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np.
referencje lub inny dokument wskazujący na należyte wykonanie usługi).
3. Upoważnienie (pełnomocnictwo) – do podpisania ofert, o ile nie wynika z innych
dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
4. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy stanowiący załącznik
Nr 1 do zaproszenia ofertowego.
VII.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął następujące kryteria,
przypisując im odpowiednio wagę:
Lp.

Kryterium

Znaczenie %
kryterium

Maksymalna liczba punktów
jakie może otrzymać oferta za
dane kryterium

1.

Cena (C)

90 %

90 punktów

2.

Czas reakcji (CR)

10 %

10 punktów

2. Sposób obliczenia liczby punktów:
1) dla kryterium „ceny” (C):
C= (Cn ÷ Cob) x 90% x 100
gdzie:
C
- oznacza wartość punktową ocenianej oferty w kryterium cena;
Cn
- oznacza najniższą cenę brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
Cob - oznacza cenę brutto oferty badanej;
90% - procentowe znaczenie kryterium „cena”;
100 - wskaźnik stały.
Liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „cena” podana będzie z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
2) dla kryterium „czas reakcji” (CR):
Przez określenie „czas reakcji” Zamawiający rozumie maksymalny czas, w którym
Wykonawca podstawi pojazd zastępczy, w przypadku wystąpienia awarii lub zatrzymania
pojazdu, którym przewożone są dzieci. Maksymalny czas reakcji wynosi 60 minut
od wystąpienia zdarzenia. Wykonawca w złożonej ofercie może zadeklarować skrócenie

maksymalnego czasu na podstawienie pojazdu zastępczego.
Wykonawca, który zaoferuje czas podstawienia pojazdu zastępczego:
 do 30 minut od wystąpienia zdarzenia – otrzyma 10 punktów,
 do 45 minut od wystąpienia zdarzenia – otrzyma 5 punktów,
 do 60 minut od wystąpienia zdarzenia – otrzyma 0 punktów.
W przypadku gdy Wykonawca w złożonej ofercie nie wskaże żadnej z w/w opcji dot. czasu
reakcji, zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował czas reakcji do 60 minut od
wystąpienia zdarzenia i Wykonawca otrzyma 0 punktów. W przypadku gdy Wykonawca
skreśli wszystkie w/w opcje lub pozostawi nieskreślony więcej niż jeden czas reakcji,
z zastrzeżeniem zdania pierwszego, Zamawiający odrzuci taką ofertę.
Wykonawca zobowiązany jest określić czas reakcji w sposób mierzalny, tj. w formie cyfrowej
(liczba minut).
3. Każdej ocenianej ofercie zostanie przyznana punktacja łączna, skalkulowana wg
wzoru:
CLp= C + CR
gdzie:
CLp - całkowita liczba punktów ocenianej oferty,
C
- punkty przyznane w kryterium cena,
CR
- punkty przyznane w kryterium czas reakcji.
4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą
liczbę punktów w kryterium cena i czas reakcji.
5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu
na to, że dwie lub więcej oferty przedstawiają taki sam bilans ceny i czasu reakcji,
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu ofertowym i została oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
VIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza na stronie
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej placówce informacje
o wyborze, podając nazwę firmy albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z punktacją. Powyższe
informacje przekazane zostaną pocztą elektroniczną Wykonawcom, którzy złożyli ofertę.
IX.

Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnieni są: Joanna Wysogląd – dyrektor
Szkoły Podstawowej w Grojcu (33- 842-85-80), (33- 842-83-73), Violetta Korczyk zastępca dyrektora CUW Gminy Oświęcim (33- 842-95-64).
X.

Termin związania z ofertą.
1. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.

XI.

Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej

pod rygorem nieważności i podpisana przez Wykonawcę lub jego upoważnionego
przedstawiciela.
2. Wszystkie załączniki oraz dokumenty stanowiące ofertę Wykonawcy winny być
również podpisane przez Wykonawcę lub jego przedstawiciela upoważnionego
do reprezentowania firmy.
3. Oferta winna obejmować pełny zakres przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie lub
opakowaniu. Koperta winna być zaadresowana według poniższego wzoru;
Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim,
32-600 Oświęcim, ul. Edukacyjna 9
„Oferta w zamówieniu publicznym (art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.),
na przewóz uczniów szkolnych i dzieci przedszkolnych ze Stawów Grojeckich, ulicy
Czajki i Tarniówki oraz Łazów do Szkoły Podstawowej w Grojcu
w roku szkolnym 2017/2018”
NIE OTWIERAĆ przed 21.06.2017 r. godz. 1215
5. Zamawiający zaleca aby koperta była opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy w celu
umożliwienia zwrotu oferty w przypadku złożenia jej po terminie.
6. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę. Parafka winna być naniesiona w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu.
8. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
9. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w zaproszeniu
ofertowym, zaleca się wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego.
Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę,
pod warunkiem, że będą one zawierać treść wymaganą przez Zamawiającego.
10. W ofercie należy określić czy Wykonawca będzie wykonywał zamówienie
samodzielnie, czy skorzysta z usług podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest
wskazać w ofercie jaki zakres zamówienia powierzy podwykonawcom.
11. Oferta winna zawierać wypełniony formularz ofertowy.
XII.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych Gminy
Oświęcim, Rajsko ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim, pok. nr 8 (sekretariat),
w terminie do dnia 21.06.2017 r. do godziny 12 00.
2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 21.06.2017 r. o godzinie 12 15 w miejscu
składania ofert.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Przez cenę oferty rozumie się wynagrodzenie brutto* za jeden dzień wykonanego
przewozu na trasie, zwane dalej stawką dzienną brutto za całość przedmiotu
zamówienia. Jednocześnie Wykonawca poda stawkę podatku Vat oraz kwotę stawki
dziennej netto przewozu do SP Grojec (wg formularza oferty).
* w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1823)
2. Stawka dzienna ma charakter ryczałtowy, tym samym jest stała bez względu

na wysokość rzeczywiście poniesionych kosztów przez Wykonawcę, w tym bez
względu na długość trasy przewozu. W związku z powyższym Wykonawca
zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia,
warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę
zamówienia.
3. Do oceny Zamawiający przyjmie stawkę dzienną brutto za całość przedmiotu
zamówienia.
4. Stawka dzienna brutto nie będzie podlegać waloryzacji w okresie obowiązywania
umowy.
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą się odbywać w PLN, nie
przewiduje się rozliczeń w innej walucie.
Załączniki:
1. Załącznik Nr 1 – wzór formularza oferty
2. Załącznik Nr 2 – istotne postanowienia umowy

Grojec 14.06.2017 r.
(data, miejsce zatwierdzenia)

(-) Joanna Wysogląd – dyrektor SP Grojec
(osoba zatwierdzająca)

(-) Violetta Korczyk – zastępca dyrektora CUW
(osoba sporządzająca)

Załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego

FORMULARZ OFERTY

Nazwa
Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

telefon
fax

NIP

e-mail

Nawiązując do Zaproszenia ofertowego na „Usługę przewozu (tj. dowóz i odwóz) uczniów
i dzieci przedszkolnych (pięcioletnich i sześcioletnich) wraz z opiekunami ze Stawów
Grojeckich, ulicy Czajki, Tarniówki oraz Łazów do Szkoły Podstawowej w Grojcu
im. H. Sienkiewicza, Al. Ogrodowa 2 w roku szkolnym 2017/2018”, w trybie art. 4 pkt. 8
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 z późn. zm.):
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za przewóz do SP Grojec:
a) za stawkę dzienną brutto …………………………..zł;
z czego:
b) stawka dzienna netto

………………….. zł;

c) stawka podatku Vat

………………….. %.

2. Czas reakcji, tj. czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii, zatrzymania
pojazdu w trakcie dowozu dzieci liczony w minutach:
Liczba minut: do 30 minut*/do 45 minut*/do 60 minut*
(*) - niepotrzebne skreślić –pozostawić tylko jeden oferowany czas reakcji liczony od
wystąpienia zdarzenia
3. Zobowiązuję się do realizacji przedmiotu zamówienia w roku szkolnym 2017/2018
w dni przeprowadzania zajęć w danej placówce oświatowej.
4. Akceptuję termin płatności wynoszący 14 dni liczony od dnia otrzymania przez
Zamawiającego faktury prawidłowo wystawionej.
5. Oświadczam, że: zapoznałem się z warunkami zaproszenia ofertowego i uznaję się za
związanych określonymi w niej zasadami postępowania. Istotne postanowienia umowy
stanowiące załącznik nr 2 do zaproszenia ofertowego, przyjmuję bez zastrzeżeń
i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych
w istotnych postanowieniach umowy warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
6. Oświadczam, że uważam się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w zaproszeniu ofertowym , tj. 30 dni od daty jej otwarcia.

7. Oświadczam, iż przedmiot zamówienia wykonam sam/przy udziale podwykonawców*,
którym powierzymy wykonanie następującego zakresu zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
W przypadku gdy Wykonawca w złożonej ofercie nie wskaże żadnej z w/w opcji dot.
podwykonawcy Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie realizował zamówienie sam bez
udziału podwykonawców.
* niepotrzebne skreślić

Uwaga: do oceny zostanie wzięta pod uwagę cena brutto stawki dziennej za całość
przedmiotu zamówienia

Miejscowość, data ………………………

…………………………………………………….
(Podpis wykonawcy lub jego upoważnionego Przedstawiciela)

Załącznik nr 2 do zaproszenia ofertowego

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa zawarta w dniu ................... w .................... pomiędzy:

Gminą Oświęcim ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim NIP: 549-21-98-593 Regon:
072181876 reprezentowaną przez:
mgr inż. Joanne Wysogląd dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza,
Al. Ogrodowa 2, 32-615 Grojec, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 29.12.2016 r.,
udzielonego przez Wójta Gminy Oświęcim zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………...
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.
Niniejszą umowę zawarto na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 poz. 2164 z późn .zm.).
§1
Przedmiotem umowy jest „Usługa przewozu (tj. dowóz i odwóz) uczniów i dzieci

przedszkolnych (pięcioletnich i sześcioletnich) wraz z opiekunami ze Stawów Grojeckich,
ulicy Czajki, Tarniówki oraz Łazów do Szkoły Podstawowej w Grojcu im. H.
Sienkiewicza, Al. Ogrodowa 2, w roku szkolnym 2017/2018”.
1. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy tj. trasy, przystanki, godziny dowozu i odwozu, ilość
kursów, ilość dowożonych dzieci określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Podana liczba przewożonych dzieci jest liczbą planowaną. Zamawiający zastrzega, że rzeczywista
liczba przewożonych dzieci podczas każdego kursu może różnić się od planowanej, przy czym
zwiększenie liczby przewożonych dzieci podczas kursu nie może przekroczyć 20% liczby
planowanej. Wykonawcy z tego tytułu to jest w/w zmiany liczby przewożonych dzieci nie będą
przysługiwały w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia ( w tym roszczenia finansowe).
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany przebiegu trasy przewozu dzieci, przy czym
zmiana ta nie może powodować większego niż o 10% jej wydłużenia w stosunku do trasy
pierwotnej. Wykonawcy z tego tytułu, to jest w/w zmiany przebiegu trasy przewozu dzieci, nie
będą przysługiwały w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia (w tym roszczenia
finansowe).
§2
1. Ponadto w ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany będzie m.in.:
1) zapewnić ubezpieczenie pojazdu, którym będą przewożone dzieci;
2) zapewnić ubezpieczenie przewożonych dzieci;
3) zapewnić przewożonym dzieciom przewidziane prawem warunki bezpieczeństwa,
i odpowiedniego standardu przewozu, przez który należy rozumieć m.in.: brak oparów paliwa
we wnętrzu pojazdu, czyste wnętrze, ilość osób przewożonych zgodną z określonymi

2.
3.
4.
5.

normami technicznymi dla danego rodzaju pojazdu, pełną sprawność techniczną środka
transportu;
4) ponosić wszystkie koszty związane z eksploatacją pojazdu i uiszczania opłat oraz kar
nałożonych na niego przez właściwe organy;
5) posiadać wszystkie ważne wymagane przepisami dokumenty przewozowe, które na żądanie
Zamawiającego powinien okazać.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwoływania kursów oraz zmiany godzin dowozu
i odwozu po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą z trzydniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane uprawnienia do wykonywania niniejszej umowy,
spełnia wymogi formalne oraz dysponuje odpowiednimi środkami transportu i osobami
posiadającymi kwalifikacje do wykonania niniejszej umowy zgodnie z przepisami prawa.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z trasą, na której ma być świadczona usługa i nie wnosi do
niej żadnych uwag i zastrzeżeń.
Opiekę nad dziećmi podczas dowozu ze Stawów Grojeckich, ulicy Czajki, Tarniówki oraz Łazów
do SP Grojec oraz w czasie ich odwozu zapewnia Szkoła Podstawowa w Grojcu.
§3

1. Wykonawca świadczyć będzie usługę środkiem transportu - autobusami dopuszczonymi do ruchu
drogowego posiadającymi aktualne świadectwa przeglądu technicznego oraz ubezpieczenie OC,
umożliwiającymi bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami przewóz dzieci na danej
trasie. Autobusy posiadać muszą zgodne z obowiązującymi przepisami oznakowanie dla przewozu
dzieci i młodzieży.
2. Zamawiający może na każdym etapie realizowania przedmiotu umowy sprawdzić Wykonawcę
z wykonywanej usługi. Na okoliczność czego zostanie spisany protokół kontroli.
§4

1. Termin wykonania zamówienia: rok szkolny 2017/2018, tj. od dnia ……………….r. do dnia
22.06.2018r.

2. Przewozy odbywać się będą w dni powszednie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
wolnych od zajęć z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W indywidualnych przypadkach w ciągu roku szkolnego Wykonawca może świadczyć usługę
przewozu w inny dzień (tj. odpracowanie w sobotę dnia wolnego).
4. W przypadku odrabiania zajęć szkolnych w placówce w dniu, kiedy Wykonawca nie świadczy
usługi i odwołania zajęć w dniu objętym niniejszą umową, dyrektor placówki powiadomi
o odwołaniu i odrabianiu zajęć Wykonawcę na 3 dni wcześniej. Wykonawca zobowiązany jest we
wskazanym dniu do wykonania usługi.
§5
1. Wykonawca rozliczać będzie należność za przedmiot umowy – określony w § 1 zgodnie
z ustalonymi stawkami, które wynoszą:
1) stawka dzienna brutto ……………………. zł;
z czego:
2) stawka dzienna netto ……………………. zł;
3) stawka podatku Vat ……………………..zł.
2. Stawka dzienna brutto nie będzie podlegać waloryzacji w okresie obowiązywania umowy.
3. Faktury wystawione przez Wykonawcę powinny zawierać niezbędne do zidentyfikowania
i rozliczenia dane.
4. Maksymalną wartość niniejszej umowy ustalono do kwoty ......................... zł brutto, co wynika
z następującej kalkulacji: (stawka dzienna brutto za całość przedmiotu umowy x 193 dni
przewozu).
5. Zamawiający zastrzega, iż podana ilość dni przewozu jest wielkością orientacyjną i może ulec
zmniejszeniu w trakcie realizacji przedmiotu umowy. W związku z powyższym wartość umowy
o której mowa w ust. 4 może ulec zmniejszeniu, z tego powodu Wykonawcy nie będą
przysługiwać żadne roszczenia, w tym roszczenia finansowe.

6. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyłącznie za przewozy zrealizowane.
7. Wynagrodzenie Wykonawcy nie przysługuje za dzień podstawienia środka transportu pomimo
uzyskania informacji o nieuczestniczeniu dzieci w zajęciach.
§6

1. Rozliczenie za przedmiot umowy wymieniony w § 1 umowy będzie realizowane w okresach
miesięcznych wg. kalkulacji: stawka dzienna brutto, o której mowa w § 5 ust.1 pkt 1 x ilość dni
w danym miesiącu, w których była zrealizowana usługa przewozu - przez okres realizacji
zamówienia określony w § 4 ust. 1 zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. W przypadku odwołania przez Zamawiającego w danym dniu szkolnym kursu dowozu bądź
odwozu dzieci na danej trasie, stawka dzienna dla danej trasy zostanie wprost proporcjonalnie
zmniejszona o liczbę niezrealizowanych kursów.
3. Nabywcą jest Gmina Oświęcim ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim NIP: 549-21-98-593.
4. Płatnikiem jest Szkoła Podstawowa w Grojcu, ul. Al. Ogrodowa 2, 32-615 Grojec.
§7

1. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury.

2. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany na fakturach wystawionych przez
Wykonawcę.
3. Dane do wystawienia faktury;
Nabywca: Gmina Oświęcim ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim, NIP 549-21-98-593;
Odbiorca – płatnik: Szkoła Podstawowa w Grojcu, Al. Ogrodowa 2, 32-615 Grojec;
Adres do korespondencji: Szkoła Podstawowa w Grojcu, Al. Ogrodowa 2, 32-615 Grojec.
§8
1. Strony ustalają, iż w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy
naliczane będą kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w przypadku spóźnienia się Wykonawcy z dowozem dzieci do danej szkoły lub odbiorem po
zajęciach z przyczyn zależnych od Wykonawcy o co najmniej 20 minut - w wysokości 50,00
zł za każde 20 minut opóźnienia w stosunku do ustalonych godzin podstawienia pojazdu,
o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszej umowy,
2) z tytułu nienależytego wykonania obowiązków umownych - w wysokości 1.000 zł za każde
stwierdzone nienależyte wykonanie umowy,
3) z tytułu odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5.000 zł.
3. Zamawiający ma prawo domagania się na zasadach ogólnych pokrycia faktycznie poniesionej
szkody, o ile przekracza ona wysokością przysługującą mu karę umowną.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia, a Wykonawca wyraża na to zgodę.
§9
1. Wykonawca zobowiązuje się, iż w razie wystąpienia
przejściowych okoliczności
uniemożliwiających mu świadczenie usług (np. awaria, zatrzymanie ) objętych niniejszą umową
we własnym zakresie, na własny koszt zapewni pojazd zastępczy o standardzie nie gorszym niż
jego pojazd oraz osobę, która w jego imieniu i za pisemną zgodą Zamawiającego będzie
świadczyć usługi.
2. Zapewnienie zastępczego pojazdu nastąpi w czasie ……….. minut od zdarzenia.
3. W przypadku gdy Wykonawca nie zapewni pojazdu zastępczego oraz kierowcy, Zamawiający
zleci osobie trzeciej wykonanie zastępcze usługi i naliczy Wykonawcy karę za nienależyte
wykonanie obowiązków umownych zgodnie z § 8 ust. 2 pkt. 2).

4. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę za nienależyte wykonanie obowiązków umownych
zgodnie z § 8 ust. 2 pkt. 2 za przekroczenie przez Wykonawcę wskazanego w § 9 ust. 2 umowy
czasu za każde takie zdarzenie.

§101
1. Wykonawca zaangażuje podwykonawcę do wykonania zamówienia w zakresie:
……………………………………………………………………………………………………….
2. Podwykonawca nie może zlecić wykonania części zamówienia dalszemu podwykonawcy.
3. Umowa z podwykonawcą musi być zawierana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu każdą umowę zawartą
z podwykonawcą.
4. Wykonawca zapewnia, że podwykonawca będzie przestrzegać wszystkie postanowienia niniejszej
umowy.
5. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania
podwykonawcy jak za swoje działania lub zaniechania.
6. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z fakturą, oświadczenie podwykonawcy
o uregulowaniu względem niego należności za dany miesiąc lub dowody dotyczące zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy za zrealizowaną przez niego część zamówienia w danym miesiącu.
§ 11
1. Dopuszcza się zmianę umowy w następujących przypadkach:
1) zmianie może ulec zakres przedmiotu umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana trasy
przejazdów, zmiana ilości kilometrów, liczby kursów i liczby dzieci, godzin dowozu i odwozu;
2) zmiana przepisów prawa dotyczących przedmiotu zamówienia;
3) zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług VAT
w okresie obowiązywania umowy;
4) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu osób lub grożącego powstaniem szkody
w znacznych rozmiarach;
5) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie usługi, które to działania nie
są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;
6) zmniejszenia ilości dni, w których będzie świadczona usługa przewozu w stosunku do
orientacyjnej ilości podanej.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności,
formy aneksu podpisanego przez obie strony.
§ 12
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku nie
wykonania lub nienależytego wykonania przez wykonawcę przewozów lub utratę przez Wykonawcę
uprawnień potrzebnych do wykonania umowy.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą mieć zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§ 14
Sprawy sporne strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla Zamawiającego.

1

Jeżeli Wykonawca oświadczy w ofercie, że zamówienie wykona sam wówczas zamiast zapisów pkt 1 – 6 paragraf 10 będzie brzmiał
„Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca wykona usługę stanowiącą przedmiot umowy sam, bez udziału podwykonawców”.

§ 15
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik Nr 1 do Umowy

Trasa dowozu:
2. Dowóz do SP Grojec (trasa dojazdu od strony Oświęcimia:
a) przystanki:
 „Adolfin” – godz. 7.15
 „Zerwisko”
 Stare Stawy – sklep
 przy ulicy Radziwiłł
 przy ulicy Leśna Grobel
 Grojec – „Krzyżówka”
 na ulicy Czajki przy posesji nr 16a
 na ulicy Czajki przy posesji nr 43
 na ulicy Czajki przy posesji nr 63b
 Tarniówka
 „Grojec – Szkoła” (wysiadają dzieci ze Stawów Grojeckich autobus jedzie po dzieci z






terenu Łazy)
Łazy – pętla koło sklepu
Grojec – Stawy (Puściny)
Grojec – Domżał
Grojec – Dom Ludowy
Grojec – szkoła

b) odległość od pierwszego przystanku Stawy Grojeckie do szkoły wynosi ok. 11 km;
odległość od szkoły do Łazów – ok. 3 km;
c) liczba dzieci:
Liczba dojeżdżających dzieci ze Stawów Grojeckich, ulicy Czajki , Tarniówki uprawnionych
do dowozu - 114 (93 uczniów z SP Grojec i 21 dzieci pięcioletnich i sześcioletnich
przedszkolnych) natomiast z Łazów - 35 (30 uczniów z SP Grojec i 5 dzieci pięcioletnich
i sześcioletnich przedszkolnych);
d) ilość kursów dziennie: 2 tj. dowóz i odwóz;
e) odjazd dzieci spod SP w Grojcu od poniedziałku do piątku ok. godz.14 45 (podstawienie
autobusu 10 minut przed odjazdem ) wg trasy

Grojec szkoła 14 45
















Grojec – Dom Ludowy
Grojec – Domżał
Grojec – stawy (Puściny)
Łazy – pętla koło sklepu
Grojec – szkoła (odwóz dzieci ze Stawów Grojeckich)
na ulicy Czajki przy posesji nr 63b
na ulicy Czajki przy posesji nr 43
na ulicy Czajki przy posesji nr 16a
Tarniówka
Grojec – „Krzyżówka”
przy ulicy Leśna Grobel
przy ulicy Radziwiłł
Stare Stawy – sklep
„Zerwisko”
„Adolfin”
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

