załącznik nr 1 do SIWZ
…………………………………………..
…………………………………………..
Nazwa i adres Wykonawcy
………………………………………….
Telefon/Fax

Gmina Modliborzyce
ul. Piłsudskiego 63
23-310 Modliborzyce

FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn:
„Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Modliborzyce w roku szkolnym 2015/2016”
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia za:
1. Cenę netto …………………….. x 10 miesięcy = ………………………………. zł netto
stawka podatku VAT …………% w kwocie ……………………………….... zł
2. Cena brutto za cały okres realizacji usługi ……………………………………..…… zł
słownie: ……………………………………………………………………………………zł
3. Ilość bezpłatnych kilometrów ponad 800 w roku szkolnym, oferowana przez
Wykonawcę, do wykorzystania przez Zamawiającego - …………………………………
4. Oferujemy ceny biletów miesięcznych szkolnych według miejscowości:

L.p.

Miejscowość

Liczba
biletów
miesięcznych

1

2

3

Cena biletu
szkolnego
netto
(zł)

Zespół Szkół w Modliborzycach
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wolica Kolonia (Folwark)
Kolonia Zamek
Kopce
Kolonia Zamek (Janówek)
Bilsko
Wolica Pierwsza
Wolica Druga

4
18
1
5
5
10
3

4

Cena biletu
szkolnego
brutto
(zł)
5

8.
9.
10.
11

Wolica Druga (Kopaniny)
1
Wolica Kolonia
16
Ciechocin
1
Ciechocin (obok posesji p.
1
Matysiaka)
12. Majdan
21
13. Michałówka (Przymiarki –
2
obok posesji p. Abramka)
14. Michałówka
11
15. Zarajec
3
16. Stojeszyn Kolonia
2
17. Stojeszyn Drugi
2
18. Wierzchowiska Drugie
1
19. Felinów
1
Samorządowe Przedszkole w Modliborzycach
Ciechocin (obok posesji p.
1
1.
Matysiaka)
2.
Majdan
2
Michałówka(Przymiarki –
1
3.
obok posesji p. Abramka)
4.
Zarajec
1
5.
Bilsko
1
Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Stojeszynie Pierwszym
1.
Felinów
17
2.
Stojeszyn Kolonia
2
Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich
1.
Pasieka
18
2.
Wierzchowiska Drugie
5
3.
Antolin
6
4.
Wierzchowiska Pierwsze
5
(Zamłynie)
5.
Wierzchowiska Pierwsze
8
(Kamienna Góra)
6.
Wolica Druga
1
7
Wolica Pierwsza
1
5. Oświadczamy, że:
1) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ
i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
2) akceptujemy istotne postanowienia umowy zawarte we wzorze umowy,
3) akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy,
4) zapoznaliśmy się z trasami dowozu uczniów i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
5) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia.
6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert,
7) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

a) ………………………………………..
b) ………………………………………..
c) ……………………………………….,
8) powołujemy się na zasoby podwykonawcy/ów ………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(nazwy/firmy podwykonawców)

na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.
6. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Oferta została złożona na …………………….. kolejno ponumerowanych stronach.
8. Do oferty dołączono następujące dokumenty i oświadczenia:
1) ……………………………………………………………
2) ……………………………………………………………
3) ……………………………………………………………
4) …………………………………………………………….
5) …………………………………………………………….
6) ……………………………………………………………..
7) ……………………………………………………………..
8) ……………….………………………………………….…
9) ……………………………………………………………..
10) ….………………………………………………………….

..............................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _

r.

………....................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
świadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki

załącznik nr 2 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH

Pieczęć Wykonawcy
Oświadczenie 1

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dowóz uczniów do szkół na terenie
gminy Modliborzyce w roku szkolnym 2015/2016”, oświadczam/my że zgodnie
z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) spełniamy warunki dotyczące:
1.

2.
3.
4.

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
posiadania wiedzy i doświadczenia;
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
sytuacji ekonomicznej i finansowej.

........................., dn. _ _ - _ _ - _ _ _ _ r.

1

..….........................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki/

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument
podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Z POSTĘPOWANIA

Wykonawca/wyko
Pieczęć Wykonawcy
Oświadczenie 2

Oświadczam/y, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Modliborzyce w roku szkolnym
2015/2016” w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.
zm.)

........................., dn. _ _ - _ _ - _ _ _ _ r.

2

……........................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki/

Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument
podpisuje każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym

załącznik nr 4 do SIWZ
WYKAZ WYKONANYCH / WYKONYWANYCH USŁUG

Pieczęć Wykonawcy
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dowóz uczniów do szkół na terenie
gminy Modliborzyce w roku szkolnym 2015/2016”, przedstawiam/y wykaz usług:

Przedmiot usługi

Lp.

Wartość brutto
usługi w PLN

Daty wykonania

Podmiot na rzecz, którego usługa
została wykonana

1.

2.

3.

4.

Do niniejszego wykazu załączono dowody określające, że wyżej wymienione usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie.3

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.

3

…..….....................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki

Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, dowodami są:
a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie
powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) w przypadku zamówień na roboty budowlane - inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt a).
2. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w wykazie zostały
wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
1.

załącznik nr 5 do SIWZ
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/
INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Pieczęć Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dowóz uczniów do szkół na terenie
gminy Modliborzyce w roku szkolnym 2015/2016”, na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.
907 z późn. zm.) informuję/my, że Wykonawca …………………………………4 do grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.)
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej5
1) …..……………………………………………………………………………………….
.
2) …………………………………………………………………………………………...
3) …………………………………………………………………………………………...
4) …………………………………………………………………………………………...
5) …………………………………………………………………………………………...
(…)

....................................dn. _ _-_ _-_ _ _ _r.

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

Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki
4
5

Należy wpisać odpowiednio „należy” albo „nie należy”
Należy wypełnić, jeżeli Wykonawca w informacji napisze, że należy do grupy kapitałowej.

załącznik nr 6 do SIWZ
UMOWA NR …………/2015 (projekt)

zawarta w dniu ……………………………………. w Modliborzycach
pomiędzy:
Gminą Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce,
reprezentowaną przez mgr inż. Witolda Kowalika – Burmistrza Modliborzyc, zwaną dalej
„Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………..
reprezentowaną przez:
. …………………………………..,
zwanym dalej „Wykonawcą”,
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym znak: INW.271.1.4.2015, przeprowadzonym na zasadach i trybie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.
907 z późn. zm.) o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Modliborzyce
w roku szkolnym 2015/2016. Dowóz obejmuje:
a) Zespół Szkół w Modliborzycach
Liczba dowożonych uczniów
Wolica Kolonia (Folwark) – 4 os.
Kolonia Zamek – 18 os.
Kopce – 1 os.
Kolonia Zamek (Janówek) – 5 os.
Bilsko – 5os.
Wolica Pierwsza – 10 os.
Wolica Druga – 3 os.
Wolica Druga (Kopaniny) – 1 os.
Wolica Kolonia – 16 os.
Ciechocin (obok posesji p. Matysiaka) – 1 os.
Ciechocin – 1 os.
Majdan -21 os.
Michałówka (Przymiarki - obok posesji p. Abramka) - 2 os.
Michałówka – 11 os.
Zarajec - 3 os.
Stojeszyn Kolonia – 2 os.
Stojeszyn Drugi – 2 os.
Wierzchowiska Drugie – 1 os.
Felinów – 1 os.
Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych – godz. 8:00
Zakończenie zajęć lekcyjnych – godz. 14:25

Należy uwzględnić dwukrotne odwiezienie uczniów po zajęciach lekcyjnych z miejscowości:
Michałówka (Przymiarki – obok posesji p. Abramka), Michałówka, Zarajec, Stojeszyn
Kolonia, Stojeszyn Drugi, Majdan, Bilsko, Wolica Pierwsza, Wolica Druga, Wolica Druga
(Kopaniny), Wolica Kolonia, Felinów, Ciechocin (obok posesji p. Matysiaka),
Wierzchowiska Drugie, Kopce
Odwozy będą się odbywać ok. godz. 12:40 i godz. 14:35
Dodatkowo należy odwieźć uczniów do miejscowości Wolica Kolonia, Wolica Druga
(Kopaniny) ok. godz. 13:45
b) Samorządowe Przedszkole w Modliborzycach,
Liczba dowożonych uczniów
Ciechocin (obok posesji p. Matysiaka) – 1 os.
Majdan -2 os.
Michałówka (Przymiarki) – 1 os.
Zarajec - 1 os.
Bilsko – 1 os.
Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych – godz. 8:00
Zakończenie zajęć lekcyjnych – godz. 14:25
Należy uwzględnić dwukrotne odwiezienie uczniów po zajęciach lekcyjnych z miejscowości:
Michałówka (Przymiarki), Zarajec, Majdan, Ciechocin(obok posesji p. Matysiaka), Bilsko
Odwozy będą się odbywać ok. godz. 12:40 i godz. 14:35
c) Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Stojeszynie Pierwszym
Liczba dowożonych uczniów
Felinów - 17 os.
Stojeszyn Kolonia – 2 os.
Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych – godz. 8:00
Zakończenie zajęć lekcyjnych – godz. 14:25
Należy uwzględnić dwukrotne odwiezienie uczniów po zajęciach lekcyjnych z miejscowości:
Stojeszyn Kolonia i Felinów
Odwozy będą się odbywać ok. godz. 12:40 i godz. 14:35
d) Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich
Liczba dowożonych uczniów
Pasieka -18 os.
Wierzchowiska Drugie - 5 os.
Antolin - 6 os.
Wierzchowiska Pierwsze (Zamłynie) – 5 os.
Wierzchowiska Pierwsze (Kamienna Góra) – 8 os.
Wolica Druga – 1 os.
Wolica Pierwsza - 1 os.
Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych – godz. 8:30
Zakończenie zajęć lekcyjnych – godz. 15:40
Należy uwzględnić dwukrotne odwiezienie uczniów po zajęciach lekcyjnych z miejscowości:
Pasieka, Wierzchowiska Drugie, Antolin.
Odwozy będą się odbywać ok. godz. 13:30 i godz. 15:40
Jednokrotne odwiezienie uczniów należy uwzględnić do miejscowości: Wierzchowiska
Pierwsze (Zamłynie), Wierzchowiska Pierwsze (Kamienna Góra), Wolica Druga, Wolica
Pierwsza ok. godz. 15:45

Łączna liczba uczniów dowożonych w roku szkolnym - 177 os.
2. Rozkład jazdy opracowuje Wykonawca, po uzgodnieniu z Dyrekcją poszczególnych szkół,
który powinien najpóźniej w dniu 29 sierpnia 2015r. podać do wiadomości w miejscach
odbioru uczniów.
3. Przez pojęcie „dowóz uczniów” rozumie się jednokrotne dowiezienie uczniów oraz
jednokrotne odwiezienie uczniów na wszystkich trasach. Dowozy muszą odbywać się
w taki sposób aby wszyscy uczniowie dotarli do szkoły przed rozpoczęciem zajęć i zostali
odwiezieni bezpośrednio po zakończeniu zajęć lekcyjnych w szkołach.
4. Transport uczniów do szkół może być realizowany również poprzez transport otwarty
(dostępny dla innych pasażerów). Dowozy w oparciu o linie otwarte mogą być
prowadzone pod warunkiem zapewnienia miejsc siedzących dla wszystkich uczniów.
5. Wykonawca zapewni opiekę nad uczniami w czasie dowozów (opiekunem nie może być
kierowca).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany godzin dowozu oraz ilości przewożonych
uczniów.
7. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w umowie zapewni oferowaną liczbę
bezpłatnych kilometrów do wykorzystania w roku szkolnym 2015/2016, po wcześniejszym
uzgodnieniu terminów i tras. Oferowane bezpłatne kilometry zostaną wykorzystane na
przejazd dzieci wraz z opiekunami na zawody sportowe, wycieczki lub inne okazjonalne
przejazdy nie częściej niż cztery razy w roku szkolnym na odl. do 200 km w jedną stronę.
§2
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 01.09.2015 r.
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 24.06.2016 r.
(Dowóz wykonywany będzie w dni nauki szkolnej.)
§3
1. Potwierdzeniem prawa korzystania z przejazdu uczniów autobusem dowożącym jest
bilet miesięczny wystawiony przez Wykonawcę na podstawie imiennej listy uczniów.
2. Listy uczniów objętych dowozem sporządzają dyrektorzy poszczególnych szkół
i przekazują po jednym egzemplarzu Wykonawcy i Zamawiającemu.
3. Aktualizacja list będzie sporządzana jeden raz w miesiącu.
§4
1. Wykonawcy przysługuje miesięczne wynagrodzenie brutto za wykonaną usługę
w wysokości wynikającej z formularza ofertowego, tj.

Lp.

1.
2.
3.

Miejscowość dowozu i odwozu
Zespół Szkół w Modliborzycach
Wolica Kolonia (Folwark)
Kolonia Zamek
Kopce

Cena brutto
jednego biletu
miesięcznego
szkolnego (zł)

Kolonia Zamek (Janówek)
Bilsko
Wolica Pierwsza
Wolica Druga
Wolica Druga (Kopaniny)
Wolica Kolonia
Ciechocin
Ciechocin (obok posesji p. Matysiaka)
Majdan
Michałówka (Przymiarki – obok posesji p. Abramka)
Michałówka
Zarajec
Stojeszyn Kolonia
Stojeszyn Drugi
Wierzchowiska Drugie
Felinów
Samorządowe Przedszkole w Modliborzycach
1
Ciechocin (obok posesji p. Matysiaka)
2.
Majdan
3.
Michałówka (Przymiarki – obok posesji p. Abramka)
4.
Zarajec
5.
Bilsko
Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Stojeszynie Pierwszym
1.
Felinów
2.
Stojeszyn Kolonia
Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich
1.
Pasieka
2.
Wierzchowiska Drugie
3.
Antolin
4.
Wierzchowiska Pierwsze (Zamłynie)
5.
Wierzchowiska Pierwsze (Kamienna Góra)
6.
Wolica Druga
7.
Wolica Pierwsza
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

2. Comiesięczne wynagrodzenie ustalane będzie jako iloczyn faktycznie wydanej liczby
biletów oraz cen brutto biletów, które zostały wymienione w pkt 1 i są zgodne
z formularzem ofertowym.
3. Liczba wydanych biletów będzie weryfikowana w oparciu o listę uczniów przekazaną
przez dyrektorów szkół.
4. Wykonawca wystawi noty księgowe/faktury za okresy miesięczne.
5. Wynagrodzenie zostanie zapłacone w terminie 30 dni po przedstawieniu Zamawiającemu
noty księgowej/faktury.
6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia noty księgowej/faktury bez
jego podpisu.
§5
1. Zamawiający nie pokrywa kosztów usług dodatkowych wynikających z winy Wykonawcy.

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczniów podczas
dowozów.
§6
1. Wykonawca zapewni opiekę nad uczniami w czasie dowozów.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ewentualne powstałe
z tego tytułu szkody a także za terminowość świadczonych usług. W przypadku
niemożliwości zapewnienia własnego środka transportu zapewni zastępczy (nie gorszy)
dowóz uczniów na koszt własny. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawność
techniczną autobusów, ich oznakowanie, czystość i estetykę.
3. Rozkład jazdy będzie dostosowany do potrzeb określonych przez dyrektorów
poszczególnych szkół. W przypadku zmiany ustawowych dni nauki szkolnej lub podziału
godzin (zmiany terminów i godzin obsługi dowozów) Zamawiający powiadomi
Wykonawcę na 3 dni przed wprowadzeniem zmian.
4. Wykonawca zapewnia wykonywanie usług przewozowych autobusami sprawnymi
technicznie (z aktualnym badaniem technicznym) oraz z opłaconą polisą OC.
5. Usługa będzie wykonywana przez kierowców posiadających odpowiednie kwalifikacje
i aktualne badania lekarskie.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług autobusami pojemności
zapewniającej miejsca siedzące wszystkim uczniom objętym dowozem na poszczególnych
trasach.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczniom bezpiecznych przejazdów.
7. Wykonawca oświadcza, że ma aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu
drogowego osób stosownie do postanowień ustawy z dnia 6 września 2001 roku
o transporcie drogowym.
§7
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
1) Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia zostanie wykonany siłami własnymi
lub
2) Wykonawca oświadcza, iż podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie
następujących części zamówienia: ………….………………………………………..
2.

Wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawców ………………………………….
(nazwy

(firmy)

podwykonawców)

na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
3.

Umowa o podwykonawstwo musi być zawarta w formie pisemnej.

4.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
§8

1. Stronom umowy przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego
okresu wypowiedzenia.

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku opiekuna podczas przewozu
uczniów, Zamawiający sporządza protokół.
3. Protokół stwierdzający nieprawidłowości o których mowa w pkt. 2 stanowi podstawę do
rozwiania umowy.
4. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w każdym terminie w przypadku
stwierdzenia realizacji usługi przez Wykonawcę w sposób sprzeczny z postanowieniami
niniejszej umowy.
§9
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne w
następujących przypadkach:
a) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
- 500 zł /pięćset zł/ za każdy niewykonany kurs z przyczyn od niego zależnych,
- 50 zł /pięćdziesiąt zł/ za każde rozpoczęte 20 minut opóźnienia przewozu w danym
kursie z przyczyn od niego zależnych,
- 10 000 zł /dziesięć tysięcy zł/ w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn
zależnych od Wykonawcy,
- 2000 zł /dwa tysiące zł/ za każde stwierdzone przez zamawiającego naruszenie
warunków umowy, np. za odmowę udzielenia bezpłatnych kilometrów
b) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
- 10 000zł /dziesięć tysięcy zł/ w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego,
- za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości 0,1% od wartości złożonej faktury za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Kary Wykonawcy będą potrącane z najbliższej faktury/noty księgowej Wykonawcy
przedstawionej do zapłaty.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia
4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie przewozu
spowodowanego złymi warunkami atmosferycznymi (gołoledź, zaspy, mgła) lub nie
przejezdnością dróg spowodowaną klęską żywiołową.
5. Jeżeli kara umowna nie wystarczy na pokrycie danej szkody strony mogą dochodzić
odszkodowania na zasadach ogólnych.
§10
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany w następujących okolicznościach:
a) zmiana godzin dowozu i odwozu,
3. Zmiany umowy dopuszczalne są na następujących warunkach:
ad a) godziny dowozu będą dostosowane do zmian planu lekcji w szkołach, które zostaną
zgłoszone Wykonawcy nie później niż na 3 dni przed dniem wejścia ich w życie.
§11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.

§12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
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