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 Załącznik  nr 1do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Przedmiot zamówienia stanowi codzienny (tj. od poniedziałku do piątku) dowóz uczniów w 

dni nauki szkolnej do Gimnazjum Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Szkoły Podstawowej  Nr 8, Nr 9 i Nr 12 

w Otwocku w roku szkolnym 2017/2018 oraz dowóz od 1 do 7 dzieci niepełnosprawnych, 

wraz z opieką nad uczniami podczas dowozu, w okresie od dnia 01 września 2017 r. do dnia 

22 czerwca 2018 r. Pojazdy muszą być sprawne technicznie. Kierowcy i opiekunowie muszą 

posiadać aktualne wymagane prawem badania i odpowiednie uprawnienia. Niedopuszczalne 

jest łączenie funkcji kierowcy i opiekuna. Osoby wykonujące usługę są zobowiązane do 

zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przewozu uczniów z domu do szkoły i ze szkoły do 

domu. 

Zapewnienia bezpiecznego wsiadania uczniów do pojazdu  oraz wysiadania z pojazdu. Opieki 

i zwracania uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w czasie przejazdu. W przypadku 

stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów w pojeździe niedopuszczenie do 

ich przewozu. Oprócz tras podanych poniżej, w trakcie roku szkolnego może wystąpić 

konieczność dodatkowych kursów np. dowiezienie uczniów na egzaminy. Wykonawca 

zobowiązany jest to wykonać w cenie podanej w ofercie za 1 km. 

 

CZĘŚĆ  I    ZAMÓWIENIA        

W tym: 

Trasa 1  - 63 km 

PRZYWÓZ 

 

7:00  ul. Samorządowa Baza Remondis, do  GM1 (przystanek P15) 

7:15  G-1 (ul. Majowa 267, Mlądz)do  SP8,   

7:35  Wólka Mlądzka SP 8, do GM3 (kościół, przystanek autobusowy Teklin -sklep) 

7:45  G-3 (ul. Kościuszki 28), 

 

ODWÓZ 

14:00 Sp12 do GM 2 

14:12 GM 2 

14:15 Narutowicza (kościół) 

14:17 Narutowicza (przedszkole nr 6) 

14:20 Narutowicza (Szpital) 

14;23 Reymonta (szpital) 

14:26 Reymonta (bloki) 

14: 28 Reymonta - Żeromskiego 

14:35  G-3 (ul. Kościuszki 28), 

14:45  Wólka Mlądzka (przystanek autobusowy), 

14:49  Wólka Mlądzka (kościół), 
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14:53  Wólka Mlądzka SP 8, 

15:05  SP 8 (ul. Żeromskiego 235), 

15:25  G-1 (ul. Majowa 267, Mlądz), 

15:50  G-3 (ul. Kościuszki 28), 

16:10 Wólka Mlądzka 

 

Trasa 2 – 54 km 

 

PRZYWÓZ 

 

7:00  Ługi (ul. bpa Miziołka – sklep LD), 

ulicami  bpa Miziołka, Kraszewskiego, Batorego,  Matejki do Szkoły Podstawowej Nr 12, 

7:10  Szkoła Podstawowa Nr 12 (ul. Andriollego 76), 

ulicami  Pułaskiego, Poniatowskiego do Gimnazjum Nr 2, 

7:13 Gimnazjum Nr 2 (ul. Poniatowskiego 47/49), 

Ulicami Narutowicza, Warszawska ,Żeromskiego, Reymonta, Narutowicza do SP9 

7:30  SP9 ul. Narutowicza do GM2  

7:40 GM2, ul. Poniatowskiego do SP12 

 

ODWÓZ 

14:10  SP 12 do GM2 

14:30  Gimnazjum Nr 2 (ul. Poniatowskiego 47/49), 

14:35  Narutowicza (przedszkole nr 6) 

14:37 Narutowicza (Szpital) 

14:40 Narutowicza ( Straż Pożarna) 

14:43 Narutowicza (kapliczka) 

14:45 SP9 powrót do GM2 

15:25 GM2  

15:30  SP-12 Ługi, powrót do Sp-12, 

15:45  Szkoła Podstawowa Nr 12 (ul. Andriollego 76),, 

15:50 GM 2 

15:53  Narutowicza (kościół), 

15:55  Narutowicza (przedszkole), 

15:57  Narutowicza (szpital), 

15:59  Reymonta (szpital), 

16:01  Reymonta/Piłsudzkiego, 

16:03  Reymonta/Żeromskiego, 

16:05  Żeromskiego/Borowa, 

16:10  Teklin (sklep). 

Podane trasy, ilości kilometrów, godziny odjazdów po rozpoczęciu roku szkolnego i 

ustaleniu stałego planu lekcji mogą ulec zmianie. Nie wyklucza się utworzenia 3 trasy. 

 

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA 

  

Część II dotyczy dowozu od 1 do 7 uczniów niepełnosprawnych poruszających się na 

wózkach inwalidzkich. Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem 

dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. Wykonawca udokumentuje iż 

dysponuje środkiem transportu odpowiednio oznakowanym, przystosowanym do przewozu 

osób niepełnosprawnych, wyposażonym w szyny do mocowania wózków , windy lub rampy. 

Samochód musi być sprawny technicznie. Wykonawca  jest zobowiązany do opieki nad 

uczniami w czasie dowozu, pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, jak również w 

razie potrzeby w innych sytuacjach. Dzieci będą wożone do placówek na terenie Otwocka i 



 

Nr postępowania: Ośw. M./2214/01/17 

 

Warszawy. Godziny dowozu uczniów będą podane we wrześniu po rozpoczęciu roku 

szkolnego. Nie można łączyć funkcji kierowcy i opiekuna jednocześnie. 

 

  

DOWÓZ i ODWÓZ 

 

z ul. Okrzei 109, Otwock 

z ul. Reymonta 55 m 4, Otwock 

do/z ul. Majowa 17/19 Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, 

 

z ul. Zaciszna 10A/2, 

do/z Zagórza k. Wiązowny Zespół Szkół Specjalnych, 

 

z ul. Chrobrego 26/7, Otwock, 

do/z ul. Alpejska 16, Warszawa – Anin 

 

 z ul, Górnej 50, Otwock 

do Lelewela6  Józefów  

 

Godziny dowozu oraz w/w trasy w zamówieniu dot. uczniów niepełnosprawnych będą 

wykonywane  zgodnie z planem zajęć w szkole i w uzgodnieniu z rodzicami dzieci 

niepełnosprawnych w nowym roku szkolnym, mogą ulec zmianie. 

 

1 Godziny dowozu i odwozu dzieci oraz trasy mogą ulec zmianie. 

Zmiany mogą wynikać np. ze zmiany planów lekcji, adresów zamieszkania dzieci, zmiany 

szkoły, ilości dowożonych uczniów. 

2 Wykonawca przystępujący do realizacji zamówienia winien dysponować środkami 

transportu, których rodzaj i ilość zapewni przewożonym uczniom miejsca siedzące. 

Jednocześnie dopuszcza się możliwość (trasa 1,2), aby uczniowie podczas przewozu 

zajmowali miejsca stojące zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

31.12.2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia  

3 Na wszystkich częściach zamówienia (trasach) przewozu Wykonawca we własnym 

zakresie zabezpiecza opiekę nad uczniami, w trakcie przewozu ich wraz z bezpiecznym 

doprowadzeniem uczniów do budynku placówki w bezpieczne miejsce. 

4 Opiekun wpuszcza dziecko do autobusu na podstawie legitymacji szkolnej i imiennej listy 

uczniów sporządzonej oraz aktualizowanej co semestr przez dyrektora placówki. Imienna 

lista uczniów  musi znajdować się w autobusie. 

5 Pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać warunki 

techniczne dopuszczenia do ruchu na drogach publicznych, a także inne wymagania 

określone w przepisach dotyczących bezpiecznego przewozu uczniów oraz winny być 

oznaczone z tyłu i z przodu tablicami z napisem „autobus szkolny”, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i 

oznaczania pojazdów. 

6 Osoby które będą wykonywać niniejsze zamówienie winny posiadać wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w 

szczególności kierowcy muszą posiadać aktualne prawo jazdy kategorii D i świadectwo 

kwalifikacji oraz wszelkie inne wymagane prawem dokumenty w zakresie przewozu 

osób. 

7 Wykonawca musi posiadać aktualny pakiet ubezpieczeń OC, N.N.W. dla każdego pojazdu 

oraz aktualne dowody rejestracyjne pojazdów i aktualne zaświadczenia o stanie 

technicznym pojazdów. 
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8 Wykonawca powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej. 

9 W przypadku choroby kierowcy Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia go innym o 

uprawnieniach wymaganych wg pkt. 6. 

10 W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia innego 

pojazdu odpowiadającego wymaganiom do realizacji zamówienia w czasie nie dłuższym 

niż złożony w ofercie od wystąpienia awarii. Każda awaria i zmiana pojazdu musi być 

zgłaszana Zamawiającemu. Niedopuszczalne jest wożenie uczniów pojazdami innymi 

(gorszymi) niż zgłoszone w ofercie. 

11 Wykonawca ponosił będzie wszelkie koszty realizacji usługi tj. naprawy autobusu, 

obsługi technicznej pojazdu, usunięcia awarii, zmiany cen paliw, itp. 

12 Cena jednostkowa za 1 km. i jedną osobę realizacji usługi zawarta w ofercie będzie stała 

na okres trwania umowy. 

13 Dopuszcza się zmiany godziny przyjazdu i odjazdu dzieci do szkoły po ustaleniach 

Wykonawcy z Zamawiającym w przypadku np. zmiany planu lekcji. 

14 Autobusy powinny spełniać wszystkie podstawowe warunki sanitarne i higieniczne. 

Kierowca jak i opiekun muszą posiadać telefony w czasie dowozu a ich numery podane 

Zamawiającemu. 

15 Zamawiający zastrzega sobie prawo obejrzenia pojazdów przed podpisaniem umowy jak 

również kontroli w trakcie obowiązywania umowy. 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Nazwa firmy, nazwisko Wykonawcy 

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

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

Adres wykonawcy 

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

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

 

NIP .................................................................... REGON .......................................................... 

telefon ................................................................... fax ................................................................ 

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

nr konta bankowego .................................................................................................................. 

 

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy)  

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: dowóz uczniów do Szkół 

Podstawowych i Gimnazjów z terenu Miasta Otwock w roku szkolnym 2017/2018 oraz 

uczniów  niepełnosprawnych wraz z opieką nad uczniami podczas dowozu. 
 SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

 

CZĘŚĆ  I  

 

1) cena jednostkowa za 1 km świadczonej usługi........................................................ zł brutto, 

(słownie: ....................................................................................................................................)  

2) cena za wykonanie całego  zamówienia: liczona wg działu XII  SIWZ tj. cena 

jednostkowa brutto za 1 km pomnożona przez  ilość km na trzech trasach w ciągu 185 dni) 

.......................... x 21645  km =……............................................. zł (w tym  VAT ........%), 

(słownie................................................................................................................................... zł) 

3 ) czas podstawienia pojazdu zastępczego .........................................minut 

 

CZĘŚĆ  II 

Dowóz niepełnosprawnych 

cena jednostkowa za jedną dowożoną osobę  ................................................... zł brutto, 

(słownie: ....................................................................................................................................)  

2) cena za wykonanie całego  zamówienia liczona: cena jednostkowa brutto za 1 osobę 

pomnożona przez 6 ( prawdopodobna ilość dowożonych uczniów) pomnożona przez ilość dni 

szkolnych 2017/2018   tj. 185 dni. 
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..........................x  6 osoby x     185 dni = ...................................................... zł (w tym 

VAT........% ),(słownie................................................................................................................. 

3)  czas podstawienia pojazdu zastępczego .........................................minut 

 

Cena za wykonanie całego zamówienia jest ceną przybliżoną i służy tylko do porównania 

złożonych ofert. 

W cenie zawarto wszystkie koszty związane z pełnym i prawidłowym wykonaniem 

przedmiotu zamówienia. 

 

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ofercie i 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

2. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie wskazanym w SIWZ. 

3. Oświadczamy, że stawka za 1  km w pierwszej części zamówienia i 1 osobodzień 

realizacji usługi w drugiej części zamówienia jest ostateczna i nie ulega zmianie w 

okresie obowiązywania umowy.  

4. Oświadczamy, że oferowana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne dla 

kompleksowego wykonania zamówienia i stanowi podstawę do rozliczenia się z 

zamawiającym. 

5. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki postawione w SIWZ 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami umowy, które stanowią część 

SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 

warunkach określonych w ww. dokumencie w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w dziale  

IX SIWZ, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

8.  Zamówienie zrealizujemy: 

Sami / część zamówienia zlecimy podwykonawcom*, tj.: 

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

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

*(uwaga: wypełniają jedynie Wykonawcy którzy zamierzają zlecić część/ części 

zamówienia podwykonawcom. Należy określić część zamówienia, którą powierzymy 

podwykonawcom. 

9.  Oświadczamy, że sposób reprezentacji konsorcjum / spółki cywilnej* dla potrzeb 

niniejszego zamówienia jest następujący: ………………………………………………... 

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

*(uwaga: wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki  lub 

konsorcja). 
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10. Płatność za wykonaną usługę będzie realizowana miesięcznie w terminie ......dni od daty 

dostarczenia  faktury. 

11. Zastrzegamy jednocześnie, że informacje zawarte w załączniku do oferty opisanym 

      „tajemnica przedsiębiorstwa” stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

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

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

(pełna nazwa i adres) i nie powinny być udostępniane innym wykonawcom biorącym 

udział w postępowaniu (uwaga: wypełnia jedynie Wykonawca, który pragnie zastrzec 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa). 

12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 

poniższy adres:    .................................................................................................................. 

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

tel./fax.:.................................................................................................................................. 

14. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące 

zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, 

natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego. 

16. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1)............................................................................................................................................

2)...........................................................................................................................................         

3)............................................................................................................................................        

4)........................................................................................................................................... 

5)………………..…….........……………………………………………………………… 

6)……………………………….………………………………..………………………… 

7)........................................................................................................................................... 

 

Oferta składa się z ......................... ponumerowanych, podpisanych i opieczętowanych stron. 

 

 

 

 

.................................., dnia ..........................................                .......................................... 
( podpis Wykonawcy lub osób  

uprawnionych  oraz pieczątka)
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Załącznik do SIWZ nr 3 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp.) 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
Reprezentowany przez: 
Imię i nazwisko stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
1) 

 

 

 

2) 

 
 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dowóz 

uczniów do Gimnazjum nr 1, nr 2,nr 3, Szkół podstawowych nr 8, nr 9, nr 12 oraz dowóz 

uczniów niepełnosprawnych wraz zapewnieniem opieki podczas dowozu w roku szkolnym 

2017/2018 prowadzonego przez Urząd Miasta Otwocka oświadczam: 

I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

 

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w dziale V SIWZ. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-

23 ustawy Pzp. 

3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp. 
 

W przypadku, gdy Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 
lub ust. 5, zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. przedstawia dowody na to, że podjęte przez niego 
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności. 
 

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA 

 

1. Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuję 

się na następujące zasoby wymienionych poniżej podmiotów (wpisać jeśli dotyczy) 

Lp. Pełna nazwa/firma, adres podmiotu Udostępniony zasób 
(zawodowy / techniczny) 

1   

2   

3   
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2. Oświadczam, że w stosunku do ww. podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się 

w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, KTÓREMU PRZEWIDUJE SIĘ 
POWIERZYĆ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

 

1. Oświadczam, że zamierzam powierzyć niżej wymienionym PODWYKONAWCOM wykonanie 

następujących części zamówienia (wpisać jeśli dotyczy): 

 

Lp. Pełna nazwa/firma, adres podmiotu Zakres powierzonej części zamówienia 

1   

2   

3   

 

2. Oświadczam, że w stosunku do ww. podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami nie 

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

………………………….……. dnia …………………. r.  
miejscowość 

 

 

        ………………………………………… 
Podpis/-y osoby/osób uprawnionej/-ych  
do reprezentowania wykonawcy  
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

…………….. dnia…………………. 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

   (Nazwa i adres wykonawcy) 

 

POTENCJAŁ KADROWY – OSOBY KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W 

WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i  

Gimnazjów z terenu Miasta Otwock w roku szkolnym 2017/2018 oraz od 5 do 8  

uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką nad uczniami podczas dowozu. 
  Oświadczam(y), że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby: 

 

Imię i 

Nazwisko 

 

Rola w 

realizacji 

zamówienia 

 

Data uzyskania 

i 

zakres 

uprawnień 

Wiek opiekuna 

w latach 

Podstawa do 

dysponowania 

osobą  

 

KIEROWCA 

 

 

 

Nie dot.  

 

 

 

KIEROWCA 
 Nie dot.  

 
KIEROWCA 

 Nie dot.  

 

 

 

OPIEKUN 

   

 

 

 

OPIEKUN 
   

 

OPIEKUN 
 

 

 

  

Uwaga: Oświadczam(y), że osoba (y),  które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień. Osoby zatrudnione przy w/w zamówieniu nie były karane w szczególności z 

przestępstwa przeciwko dzieciom. 

 

 

 

.................................., dnia ....................        ....................................................... 
    (podpis Wykonawcy lub osób 

uprawnionych oraz pieczątka) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

……………….. dnia…………… 

 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

   (Nazwa i adres wykonawcy) 

 

Wykaz pojazdów niezbędnych do realizacji zamówienia 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów do Gimnazjum nr 1, nr 2 

i nr 3 oraz Szkoły Podstawowej, nr 8, nr 9 i nr 12 w Otwocku w roku szkolnym 

2017/2018 oraz od 5 do 8  uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką nad uczniami 

podczas dowozu. 
 

Oświadczam(y), że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące pojazdy: 

Nazwa  Marka, typ, ilość 

osób 

Rok produkcji Podstawa do 

dysponowania 

pojazdem 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

Uwaga: wykonawca który zostanie wybrany przed podpisaniem umowy musi przedstawić 

oryginały dowodów rejestracyjnych  pojazdów które będą  uczestniczyć w wykonaniu 

zadania. 

 

.................................., dnia .................... 

....................................................... 
    (podpis Wykonawcy lub osób 

uprawnionych oraz pieczątka) 
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 Załącznik do SIWZ nr 6 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp.) 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
Reprezentowany przez: 
Imię i nazwisko stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
1) 

 

 

 

2) 

 
 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dowóz 

uczniów do Gimnazjum nr 1, nr 2,nr 3, Szkół podstawowych nr 8, nr 9, nr 12 oraz dowóz 

uczniów niepełnosprawnych wraz zapewnieniem opieki podczas dowozu w roku szkolnym 

2017/2018 prowadzonego przez Urząd Miasta Otwocka oświadczam: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

 

4. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w dziale V SIWZ. 

5. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-

23 ustawy Pzp. 

6. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Pzp. 
 

W przypadku, gdy Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 
lub ust. 5, zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. przedstawia dowody na to, że podjęte przez niego 
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności. 
 

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA 

 
3. Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuję 

się na następujące zasoby wymienionych poniżej podmiotów (wpisać jeśli dotyczy) 

Lp. Pełna nazwa/firma, adres podmiotu Udostępniony zasób 
(zawodowy / techniczny) 

1   

2   

3   
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4. Oświadczam, że w stosunku do ww. podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się 

w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, KTÓREMU PRZEWIDUJE SIĘ 
POWIERZYĆ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

 

3. Oświadczam, że zamierzam powierzyć niżej wymienionym PODWYKONAWCOM wykonanie 

następujących części zamówienia (wpisać jeśli dotyczy): 

 

Lp. Pełna nazwa/firma, adres podmiotu Zakres powierzonej części zamówienia 

1   

2   

3   

 

4. Oświadczam, że w stosunku do ww. podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami nie 

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

………………………….……. dnia …………………. r.  
miejscowość 

 

 

        ………………………………………… 
Podpis/-y osoby/osób uprawnionej/-ych  
do reprezentowania wykonawcy  
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

Istotne warunki umowy 

 

Zawarta w dniu ....................... r. pomiędzy miastem  Otwock z siedzibą ul. Armii Krajowej 5 

05-400 Otwock, NIP 532-10-07-014, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez  

Dyrektora Oświaty Miejskiej w Otwocku Edytę Rosłaniec a:  

firmą.................................................................NIP...........................REGON …………………, 

z siedzibą  w ………………………………………………………….., zwaną dalej 

Przewoźnikiem reprezentowanym przez: 

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

 

Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164.) 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na 

codziennym dowożeniu uczniów z domu do szkoły i ze szkoły do domu wraz z opieką nad 

uczniami, w roku szkolnym 2017/2018. 

2. Szczegółowy zakres prac (trasy i godziny dowozu uczniów) określa opis przedmiotu 

zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

§ 2 

 

Umowa zostaje zawarta na okres od 01 września 2017 r. do 22 czerwca 2018 r. z wyjątkiem 

przerw przewidywanych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

organizacji roku szkolnego 2017/2018. 

 

§ 3 

 

Do obowiązków Zamawiającego należy zapewnienie środków finansowych na realizację 

przedmiotu umowy. 

 

§ 4 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować  przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa w 

szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym (tj. Dz. 

U. z 2012 r. poz.1265 ze zmianami ) oraz ustawą  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym (tj. Dz. U. z  2012 r. poz. 1137 ze zm.) 

2. Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie usługi wobec 

zamawiającego oraz osób trzecich, jak i jest zobowiązany do naprawienia szkód 

wynikających z wykonania przedmiotu umowy. 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) bezpieczny przewóz uczniów do i ze szkoły, 

2) punktualne podstawienie pojazdów w miejsca wyznaczone przez Zamawiającego 

oraz bezpieczne, sprawne i bez opóźnień przewożenie uczniów, nie powodujące 

zakłóceń w procesie dydaktycznym, 
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3) zapewnienia opieki nad uczniami w czasie ich przewozu, oraz obowiązkowe 

przeprowadzanie uczniów przez opiekuna z autobusu do bezpiecznego miejsca w 

szkole. Niedopuszczalne jest łączenie funkcji kierowcy i opiekuna. 

4) ponoszenie odpowiedzialności za zdarzenia powodujące naruszenie obowiązujących 

przepisów, a w szczególności przepisów Kodeksu drogowego, 

5) zagwarantowania nieodpłatnie dodatkowego transportu zastępczego w razie awarii 

pojazdu podstawowego w czasie nie dłuższym niż ........ minut od wystąpienia 

awarii. Transport zastępczy nie może odbiegać od standardu i warunków 

bezpieczeństwa pojazdu podstawowego. Awaria musi być natychmiast zgłaszana 

Zamawiającemu, 

6) niedopuszczalna jest zmiana pojazdu na inny niż zgłoszony w ofercie, gorszy, 

starszy, pod groźbą zerwania umowy 

7) nie przewożenia innych pasażerów, nie będących uczniami i opiekunami uczniów 

pojazdami przeznaczonymi do przewozu uczniów 

8) zapewnienia całkowitego zakazu palenia tytoniu w pojazdach  przeznaczonych do 

przewozu uczniów 

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli pojazdów w czasie realizacji 

zamówienia. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty realizacji usługi w tym:  remontu pojazdu, obsługi 

technicznej pojazdu, usunięcia awarii, zmiany cen paliw, dojazdu do miejsca rozpoczęcia 

trasy, koszty oczekiwania (jeżeli występują), opieki nad uczniami, itp. 

4. Pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu umowy muszą spełniać warunki 

dopuszczenia do ruchu na drogach publicznych zgodnie z przepisami prawa, a także 

wszystkie inne zapewniające bezpieczny przewóz uczniów. 

5. Pracownicy skierowani do wykonywania prac winni posiadać ważne badania lekarskie oraz 

przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Kierowcy muszą legitymować się 

aktualnymi prawami jazdy oraz świadectwami kwalifikacji w okresie realizacji 

zamówienia. 

6.  Wykonawca musi posiadać pakiet ubezpieczeń O.C. i  N.N.W. W przypadku gdy polisa 

ubezpieczeniowa wygasa w trakcie obowiązywania umowy,  Wykonawca dostarczy  

Zamawiającemu drugą polisę uaktualnioną. 

 

§ 5 

 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do organizacji  i nadzoru dowozu  uczniów 

jest P. Teresa Gas. 

 

§ 6 

 

Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do koordynowania i nadzoru realizacji przedmiotu 

umowy jest P. ...................................................…………………. 

 

§ 7 

Dot. części I 

1. Strony obowiązuje cena jednostkowa .................zł brutto   za 1  km .  

(słownie......................................................…...................…………..…………………złotych). 

 Za wykonanie przedmiotu zamówienia, ustala się wynagrodzenie,  za faktycznie  przejechane 

ilości km w dni zajęć szkolnych  ustalanych co miesiąc, na podstawie których będzie 

wystawiana faktura. Przybliżone ilości km do przejechania  dziennie to: trasa I – 63  km, trasa 

II- 54  km. 

2. Za wykonaną usługę wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości wynikającej z 

iloczynu liczby przejechanych kilometrów  i ilości dni szkolnych w danym miesiącu i ceny 

jednostkowej za 1  km przebiegu.  
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 Dot.  części 2  ( niepełnosprawni) 

1a. Strony obowiązuje cena jednostkowa ..................zł brutto od jednej osoby dziennie (tzw. 

osobo-dzień). Przy czym osobo- dzień rozumie się -jedna osoba w ciągu jednego dnia, np. 

w przypadku gdy jednego dnia jadą 4 uczniowie to za dany dzień należy się wynagrodzenie 

4 razy cena jednostkowa. 

   W przypadku nieobecności ucznia w szkole w  okresie dłuższym niż jeden dzień  

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za pierwszy dzień nieobecności. 

  2a. Za  wykonaną usługę wykonawca otrzyma wynagrodzenie  wynikające z iloczynu 

faktycznie dowożonych uczniów przez faktyczne  dni nauki w szkole. W przypadku 

zgłoszenia się nowych uczniów objętych obowiązkowym dowozem, Wykonawca 

zobowiązuje się je wozić na powyższych warunkach. Takich dzieci nie powinno być więcej 

niż w sumie ośmioro. 

3. Kwota określona w § 7 ust. 1 i 1a zawiera wszelkie koszty związane z realizacją usługi. 

4. Rozliczenie realizacji przedmiotu umowy następować będzie comiesięcznie, na podstawie 

faktury VAT oraz potwierdzonych przez Zamawiającego przejazdów (ilości km/ dni) w 

danym miesiącu rozliczeniowym. Liczba dni obecności w szkole dzieci 

niepełnosprawnych musi być  potwierdzona przez daną placówkę. 

5. Faktury wymienione w ust. 4 muszą być potwierdzone przez sekretariat Placówki 

Oświatowej do której dowożeni będą uczniowie lub pracownika odpowiedzialnego za 

dowóz. Potwierdzoną fakturę Wykonawca złoży w siedzibie Zamawiającego. 

6. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu z konta Oświaty Miejskiej, na rachunek 

Wykonawcy ......................................................................................................., w terminie 

do …..dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

7. Za nieterminowe uregulowanie płatności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 

8. Za termin realizacji faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu 

bankowi dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy. 

9. Fakturę VAT należy wystawić nabywca: Miasto Otwock ul Armii Krajowej 5, 05-400 

Otwock, NIP 532-10-07-014, odbiorcą Oświata Miejska 05-400 Otwock  ul Johna 

Lennona 4        

 

§ 8 

 

1. Przy realizacji części I zamówienia pojazdy będą pokonywały łącznie 21645 km. wciągu 

185 dni nauki. Ilość dni nauki i  km do przejechania w ciągu roku szkolnego może ulec 

zmianie. 

 

§9  

 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Strony ponoszą   

odpowiedzialność według następujących zasad: 

1) Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1, w wysokości 

3000 zł  ( trzy tysiące zł) 

b) za każde nie dowiezienie lub nie odwiezienie uczniów, nie podstawienie pojazdów na 

czas przez co uczniowie spóźniają się na lekcję lub do domu z winy Wykonawcy  , 

potrącone będzie z faktury  800 zł (osiemset zł) dot. każdej trasy i części zamówienia 

oddzielnie. 

c) za nienależytą realizację przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 przez 

Wykonawcę, za odstąpienie od umowy Wykonawcy lub przez Zamawiającego z 

przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, nalicza się karę w 

wysokości 10000 zł  ( dziesięć tysięcy zł). 

2) Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu karę umowną za przedmiot umowy 

określony w § 1 ust. 1, w wysokości 10000 (dziesięć tysięcy zł), gdy odstąpi od umowy 
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z tytułu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, z wyłączeniem okoliczności, o 

których mowa w § 10 ust. 1 pkt 4. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody, Zamawiający może 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych z 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również odszkodowawczą za wszelkie szkody 

poniesione przez przewożone dzieci  wobec ich rodziców, związku z wykonywaniem umowy 

przez Wykonawcę również dot. postępowań sądowych wytoczonych przez rodziców, 

opiekunów, przedstawicieli przewożonych uczniów. 

 

§ 10 

 

Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

1) stwierdzi nienależyte wykonanie postanowień umownych przez Wykonawcę, a w 

szczególności z tytułu wystąpienia okoliczności uzasadniających nałożenie na Wykonawcę 

kar umownych (§ 9 ust. ). 

2) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację prac, 

3) otwarto likwidację Wykonawcy, 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

  

§ 11 

 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą, wykonanie części usług Podwykonawcom 

pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

2. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu umowę z 

Podwykonawcą w terminie 2 dni od dnia jej zawarcia. 

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów 

potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na 

dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni. 

4. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 3 

umowy może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego 

podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. 

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług Podwykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 

Podwykonawcą. Zamawiający ureguluje należność Wykonawcy po udokumentowaniu 

przez Wykonawcę płatności dla Podwykonawcy. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy samodzielnego wykonania 

przedmiotu umowy lub zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje prace w sposób 

wadliwy, niezgody z założeniami umowy lub przepisami obowiązującego prawa. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez 

Podwykonawcę/ów. 
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8. Zlecenie wykonania usług Podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonane prace. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec 

Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i 

zaniedbania Podwykonawcy w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia 

lub zaniedbania jego własne. 

9. Zamawiający nie wyraża zgody na zlecanie przez podwykonawcę umowy części usług  

dalszym podwykonawcom. 

 

§ 12 

 

1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje zmiany 

zawartej umowy w zakresie: ilości kilometrów, zmiany tras, godzin przejazdów oraz 

liczby dowożonych uczniów z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do 

przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z 

następujących sytuacji: 1) wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia, 2) działanie siły wyższej, 3) 

zmiany miejsca zamieszkania ucznia, 4) zmiana w szkolnym planie nauczania 

2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez 

Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego 

wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 1. 

Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu, o którym mowa w § 14 ust. 1 

niniejszej umowy. 

 

§13 

 

Wykonawca nie ma prawa zbywania swoich wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy. 

 

§ 14 

 

1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w 

postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Do spraw nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego. 

3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§ 15 

 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egz. Dla 

Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

§ 16 

 

Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

2) Formularz Oferty Wykonawcy. 

3) Opis przedmiotu zamówienia. 

 

 

Z A M A W I A J Ą C Y                                                                   W Y K O N A W C A 



 

Nr postępowania: Ośw. M./2214/01/17 

 

Załącznik  nr 8 do SIWZ 

 

Wykaz usług 

 

 
Lp

. 
Odbiorca 

(nazwa, adres) 
Wykonawca* 

(nazwa, adres) 

Przedmiot 

zamówienia 

Wartość 

brutto PLN 

Termin wykonania 
Rozpoczęcie 

(dd-mm-rr) 

Zakończenie 

(dd-mm-rr) 

Główne usługi niezbędne do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, którego opis sposobu oceny 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu określony został w rozdziale V ust. 1 SIWZ (wykonawca nie musi 

przedstawiać wszystkich zrealizowanych przez siebie usług) 

 

1 

 

 

 

 

     

 

2 

 

 

 

 

     

Informacja o wszystkich usługach niewykonanych lub  wykonanych nienależycie spełniających wymagania zawarte 

w opisie sposobu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu z rozdziału V ust.1 SIWZ 

 

1 

 

 

 

 

     

 

2 

 

 

 

 

     

 

POUCZENIE: 

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i 

faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.) 

* Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie lub wykonywanie wskazanych w 

wykazie zamówień. 

** Jeżeli Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy PZP 

zobowiązany jest dodatkowo udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 

realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji  niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 

 

 

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

pieczęć  Wykonawcy 

 

 

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy 

 



 

Nr postępowania: Ośw. M./2214/01/17 

 

Załącznik  nr 9 do SIWZ 

  

 

 

Informacja  o braku  przynależności do grupy  kapitałowej 
 
 

Przystępując do postępowania na dowóz uczniów do szkół  na terenie miasta Otwocka w roku szkolnym  2017/2018 

 

działając w imieniu Wykonawcy................................................................................................ .......... 

 

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

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

 

 

Oświadczam,  że nie należę do grupy kapitałowej* 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów o której mowa w art. 24 ust 2  

pkt. 5 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2015 poz 2164). 

 

 

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

      pieczęć  Wykonawcy 

 

 

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

Data i podpis  upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej* 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50,  poz. 331.) o której 

mowa w art. 24 ust 2 pkt. 5 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2015 poz. 2164). następującymi podmiotami: 

 

1. ............................................................................................................................................... 

2 ............................................................................................................................................... 

3 ............................................................................................................................................... 

4 ...............................................................................................................................................  

5 .............................................................................................................................................. 

6 .............................................................................................................................................. 

7 .............................................................................................................................................. 

8  .............................................................................................................................................. 

 

POUCZENIE: 

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, 

aktualny na dzień  złożenia oferty (art.297 k.k.) 

* Wykonawca składa swój podpis w części go dotyczącej. 

 

 

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

pieczęć Wykonawcy 

 

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 


