FORMULARZ OFERTY – Załącznik nr 1

ZP 271.1.2017.AP
OFERTA

GMINA Mniszków
26-341 Mniszków
ul. Powstańców
Wielkopolskich10

PODSTAWOWE INFORM ACJ E O FIRMIE OFERENTA
Nazwa Firmy:
Siedziba (miejscowość, poczta):
Adres (ulica):
Sąd / Organ rejestrowy:
Nr w Rejestrze KRS
lub Ew. Dz. Gospodarczej:
Kapitał zakładowy: *
Kapitał wpłacony: *
NIP:
REGON:
Internet: http://
e-mail:
Fax.:
telefon:
* Dotyczy tylko spółek: akcyjnych, komandytowo–akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

1

1. Oferuję/my* wykonanie zamówienia pn.: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów
dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do szkół podstawowych, do gimnazjum - części: I, II
oraz zakup przewozu do placówek specjalnych - część IV, w okresie od 06.03.2017r do
31.12.2017r., zgodnie z SIWZ ZP 271.1.2017.AP przy udziale opiekuna/ów*, w części*
:Trasa1 (…. biletów)*, Trasa2 (….biletów)*, Trasa 4 * na następujących warunkach:
1.1 TRASA 1 * (sprzedaż ….. biletów miesięcznych) – przewozy do Szkoły Podstawowej
w Bukowcu nad Pilicą i do Gimnazjum w Mniszkowie * :
a) Wynagrodzenie za 1 miesiąc realizacji zamówienia wynosi :
…………………………………………………………..zł. w tym podatek VAT ………..%
słownie brutto
………………………………………………………………………………………………………….

b) Wynagrodzenie za 8 miesięcy realizacji zamówienia, wynosi :
……………………………………………………………zł., w tym podatek VAT …… %
słownie : .....................................................................................................................

1.2 TRASA 2* (sprzedaż …. biletów miesięcznych) – przewozy do Szkoły Podstawowej w
Błogiem Rządowym i do Gimnazjum w Mniszkowie * :
a) Wynagrodzenie za 1 miesiąc realizacji zamówienia wynosi :
…………………………………………………………..zł. w tym podatek VAT ………..%
słownie brutto
………………………………………………………………………………………………………….

b) Wynagrodzenie za 8 miesięcy realizacji zamówienia wynosi :
………………………………………………………….…zł., w tym podatek VAT …… %
słownie : .....................................................................................................................

1.4 TRASA 4* (przewozy do placówek specjalnych w Piotrkowie Tryb.) * :
a) Cena jednostkowa brutto za 1 kilometr przewozu: …………………..zł., w tym podatek VAT
……………..%, słownie brutto ………………………………………………………………………………

b) Szacunkowa cena całkowita wykonania zamówienia ( cena brutto za 1 km x 60 km x 155 dni nauki
szkolnej) wynosi :
cena brutto………………………………………………zł., w tym podatek VAT …… %
słownie brutto : .....................................................................................................................
* niepotrzebne skreślić

2. Na w/w cenę z ust.1.1, ust.1.2 składa się zakup biletów miesięcznych przez
Zamawiającego na początku każdego miesiąca według poniższego zestawienia :
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Nazwa
placówki

Ilość
Cena brutto 1 W
Miejscowość
uczniów
tym
biletu
i nazwa
miesięczneg VAT (w tym do
przystanku
(%) gimnazjum
o
)

1

T R A S A 1* :
do

2

3

4

Duży Potok

5
19 (4)

Zajączków

9 (3)

Marianka

12 (2)

Małe

Szkoły
Podstawowej w Końskie
Bukowcu nad
Radonia
Pilicą
i do (..)
Gimnazjum w
Mniszkowie

Razem koszt
biletów brutto
na m-c
(kol. 3 x kol. 5)

13 (5)
29 (0)

Grabowa

20 (5)

Syski

7 (1)

Góry
Trzebiatow -

10 (4)

skie
Julianów

13 (4)

Obarzanków

5 (1)

Mniszków

4 (0)

Bukowiec

8(8)

nad Pilicą

RAZEM na trasie nr 1: 149 uczniów
Błogie
Rządowe
T R A S A 2* :
do

6(6)

Błogie

11(4)

Szlacheckie
Nowe Błogie

Szkoły
Podstawowej
w Błogiem
Rządowym

12(3)

Konstantynó

14(6)

w
Prucheńsko

11(0)

Małe
i do (..)
Gimnazjum w
Mniszkowie

Prucheńsko

17(5)

Duże
Zarzęcin

20(8)

3

6

Łączny koszt
biletów brutto
za 8 miesięcy
realizacji
dowozu
(kol. 6) x 8
7

Owczary

13(8)

Strzelce

29(0)

Stoczki

19(5)
RAZEM na trasie 2:152 uczniów

*niepotrzebne skreślić
3. Zamówienie wykonamy w terminie do 31.12.2017.
4. Warunki płatności ………………………………………..dni od dnia przyjęcia faktury przez
Zamawiającego (UWAGA - II kryterium oceny ofert, należy wpisać 14 lub 21 lub 30 dni).
5. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
6. Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ w tym z wzorem umowy i nie wnosimy do nich żadnych
uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach określonych
w złożonej ofercie oraz wzorze umowy w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego
jednak nie później niż do końca okresu związania ofertą.
7. Zostaliśmy poinformowani, że możemy przed upływem składania ofert wydzielić z oferty
w oddzielnej części naszej oferty dokumenty zwierające tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec, aby nie były one
udostępnione innym uczestnikom postępowania. Informacje o tych dokumentach zostały
zaznaczone w kolumnie UWAGI znajdującej się w tabeli w ust. 9 oferty. Dokumenty te
znajdują się w odrębnej kopercie – zostały oznaczone TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA.
8.

Informujemy, że zamierzamy zlecić innym podmiotom wykonanie n/w części przedmiotu
zamówienia:

Nazwa części zamówienia

Lp.

9. Integralną częścią oferty są:

Lp.
1
2.

Nr załącznika
wg załącznika Nr 2 SIWZ

Nazwa dokumentu
Oświadczenia
KRS/Informacja z CEIDG*

Uwagi

WYKONAWCA (podpis,pieczęć)

DATA

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

.......................
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Oświadczenia wykonawcy - Załącznik nr 2
ZP.271.1.2017.AP

………………...

(miejscowość, data)

..............................................................
(nazwa i adres wykonawcy lub odcisk pieczęci firmowej
Nr NIP/PESEL)

reprezentowany przez:
..............................................................
..............................................................
(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
ORAZ SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
DOT. ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na zadanie pn:

„Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do
szkół podstawowych, do gimnazjum - części: I, II oraz zakup przewozu do placówek
specjalnych - część IV, w okresie od 06.03.2017r do 31.12.2017r.”
Oświadczam(y), że na dzień składania ofert:
1) Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w
części V pkt 1a, 2a, 3a, 3b Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w
sekcji III.1.1, III.1.2, III.1.3 Ogłoszenia o zamówieniu.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(-y)
odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

własnoręcznym

podpisem

świadom(-i)

...........................................................
(miejscowość data)

................................................................
(podpisy osób upoważnionych i pieczęć imienna)*1
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*1 w przypadku braku pieczęci imiennej czytelny podpis

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA ZASOBY KTÓREGO POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA (art. 25a ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp)

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego, powołuję się na zasoby następujących podmiotów:
1. …………………………………………………………………………………
(nazwa i adres podmiotu)

w następującym zakresie:
2. ……….…………………………………………………………………………
(wskazać odpowiednie zasobu: zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna i finansowa))

Wymienione podmioty nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(-y)
odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

własnoręcznym

podpisem

świadom(-i)

...........................................................
(miejscowość data)

.................................................................
(podpisy osób upoważnionych i pieczęć imienna)*1

*1 w przypadku braku pieczęci imiennej czytelny podpis
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY (art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Oświadczam, że następujący podwykonawcy, którzy będą uczestniczyć w realizacji
przedmiotu zamówienia nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
1. …………………………………………………………………………………
(nazwa i adres podwykonawcy)

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(-y)
odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

własnoręcznym

podpisem

świadom(-i)

...........................................................
(miejscowość data)

...................................................................
(podpisy osób upoważnionych i pieczęć imienna)*1
*1 w przypadku braku pieczęci imiennej czytelny podpis

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.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(-y)
odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

własnoręcznym

podpisem

świadom(-i)

...........................................................
(miejscowość data)

...................................................................
(podpisy osób upoważnionych i pieczęć imienna)*1

*1 w przypadku braku pieczęci imiennej czytelny podpis
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Załącznik Nr 3
………………………...
(miejscowość, data)

ZP.271.1.2017.AP
..............................................................
(nazwa i adres wykonawcy lub odcisk pieczęci firmowej
Nr NIP/PESEL)

reprezentowany przez:
..............................................................
..............................................................
(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn. „„Zakup biletów miesięcznych
dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do szkół podstawowych, do
gimnazjum - części: I, II oraz zakup przewozu do placówek specjalnych - część IV, w
okresie od 06.03.2017r do 31.12.2017r.” poniżej przedstawiamy wykaz usług
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) odpowiadających swoim
rodzajem usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia - spełniających
wymagania określone w części V ust.2 pkt 3 lit.a SIWZ.

Lp.

Podmiot, na rzecz
którego usługa
została wykonana

Przedmiot/rodzaj
usługi, zakres
zamówienia

Termin
wykonywania
usługi

Wartość usług
(w zł brutto)

Należy załączyć dowody (dokumenty) określające czy usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie
...................................................................
(podpisy osób upoważnionych i pieczęć imienna)*
* w przypadku braku pieczęci imiennej czytelny podpis
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Załącznik Nr 4
ZP.271.1.2017.AP

………………………...

(miejscowość, data)

..............................................................
(nazwa i adres wykonawcy lub odcisk pieczęci firmowej
Nr NIP/PESEL)

reprezentowany przez:
..............................................................
..............................................................
(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ
TECHNICZNYCH
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn. „„Zakup biletów miesięcznych
dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do szkół podstawowych, do
gimnazjum - części: I, II oraz zakup przewozu do placówek specjalnych - część IV, w
okresie od 06.03.2017r do 31.12.2017r.” poniżej przedstawiamy wykaz narzędzi,
wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, przeznaczonych do realizacji zamówienia,
zgodnie z wymaganiami określonymi w części V ust.2 pkt 3 lit. b SIWZ.
Marka i model pojazdu wraz z
Lp.

Liczba miejsc

podaniem numeru

siedzących

rejestracyjnego pojazdu

Informacja o podstawie
do dysponowania
zasobami

...................................................................
(podpisy osób upoważnionych i pieczęć imienna)*
* w przypadku braku pieczęci imiennej czytelny podpis
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Załącznik nr 5
………………………...
(miejscowość, data)

ZP.271.1.2017.AP
..............................................................
(nazwa i adres wykonawcy lub odcisk pieczęci firmowej
Nr NIP/PESEL)

reprezentowany przez:
..............................................................
..............................................................
(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia mnie z udziału w postępowaniu,
świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego oświadczam, że nie
wydano wobec mnie tytułem środka zapobiegawczego – zakazu ubiegania się o
zamówienie publiczne.

.

...........................................................
(miejscowość data)

.................................................................
(podpisy osób upoważnionych i pieczęć imienna)*1

*1 w przypadku braku pieczęci imiennej czytelny podpis
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Załącznik nr 6
………………………...
(miejscowość, data)

ZP.271.1.2017.AP
..............................................................
(nazwa i adres wykonawcy lub odcisk pieczęci firmowej
Nr NIP/PESEL)

reprezentowany przez:
..............................................................
..............................................................
(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu
skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, na
podstawie art. 24 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy prawo zamówień publicznych

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia mnie z udziału w
postępowaniu, świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego
oświadczam, że nie wydano wobec mnie prawomocnego wyroku sądu skazującego za
wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, na podstawie art. 24 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy prawo
zamówień publicznych.

...........................................................
(miejscowość data)

.................................................................
(podpisy osób upoważnionych i pieczęć imienna)*1

*1 w przypadku braku pieczęci imiennej czytelny podpis
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Załącznik nr 7
………………………...
(miejscowość, data)

ZP.271.1.2017.AP
..............................................................
(nazwa i adres wykonawcy lub odcisk pieczęci firmowej
Nr NIP/PESEL)

reprezentowany przez:
..............................................................
..............................................................
(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r o
podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2016r. poz. 716)

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia mnie z udziału w postępowaniu,
świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego oświadczam, że nie
zalegam z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12
stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2016r. poz. 716).
...........................................................
(miejscowość data)

.................................................................
(podpisy osób upoważnionych i pieczęć imienna)*1

*1 w przypadku braku pieczęci imiennej czytelny podpis
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Załącznik Nr 8

ZP.271.1.2017.AP
………………………...
(miejscowość, data)

..............................................................
(nazwa i adres wykonawcy lub odcisk pieczęci firmowej
Nr NIP/PESEL)

reprezentowany przez:
..............................................................
(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Po złożeniu oferty na wykonanie części zadania pn” Zakup biletów miesięcznych dla

uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do szkół podstawowych i do gimnazjum
w roku kalendarzowym 2017 oraz zapoznaniu się z informacją zamieszczoną na stronie
internetowej Zamawiającego o otwarciu ofert , oświadczam (my), że:
nie należymy do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów - Dz. U. z 2015r., poz. 184 z
późn. zmianami) co wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym
postępowaniu*
należymy do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów - Dz. U. z 2015r., poz. 184 z późn.
zmianami) co wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym
postępowaniu i załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej*
1. …………….………

2. …………….……….

Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
...........................................................
(podpisy osób upoważnionych i pieczęć imienna)*
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 9.1
ZP.271.1.2017.AP

UMOWA (dla części I, II)
zawarta w dniu ………. . w Mniszkowie w trybie – przetargu nieograniczonego pomiędzy Gminą
Mniszków, z siedzibą 26-341 Mniszków ul. Powstańców Wielkopolskich 10, reprezentowaną
przez………………………………………….,
zwaną
dalej
„Zamawiającym”,
NIP
.........................................
a firmą :
z siedzibą
reprezentowanym przez:
zarejestrowaną w pod numerem
NIP : ................., zwanym dalej „ Wykonawcą ”.
§1
Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługę pod nazwą :

„Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do
szkół podstawowych, do gimnazjum - części: I, II oraz zakup przewozu do placówek
specjalnych - część IV, w okresie od 06.03.2017r do 31.12.2017r.”
w części*: Trasa1*/Trasa2*, polegającą na dowożeniu i odwożeniu
uczniów do placówek
oświatowych
tj.
do
……………………………………………………………………………………………na
terenie
gminy Mniszków*/ w Piotrkowie Tryb.* wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdów
publicznymi środkami transportu drogowego.
*niepotrzebne skreślić
§2
1. Usługa wykonywana będzie w dniach obowiązkowej nauki szkolnej w okresie od dnia 06 marca
2017r do dnia 31 grudnia 2017roku .
2 . O ewentualnej zmianie rozkładu terminów wykonywania usług strony będą zawiadamiały się z
co
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
§3
1. Wynagrodzenie należne za wykonanie usługi określonej w § 1 :
1) za 1 miesiąc realizacji zamówienia (….. biletów miesięcznych) wynosi :
……………………………………………..zł. w tym podatek VAT ………..%
słownie brutto
………………………………………………………………………………………………………….
2) za 8 m -cy realizacji zamówienia, w okresie od dnia 06 marca 2017 r .do dnia 31 grudnia
2017 roku. ( ….. biletów miesięcznych) wynosi :
……………………………………zł., w tym podatek VAT …… %
słownie brutto
...............................................................................................................................................
2. Na w/w cenę składają się ceny biletów z poszczególnych miejscowości, określone w załączniku nr
1 do
umowy
1) Wynagrodzenie Wykonawcy oparte będzie na podstawie miesięcznych list uczniów, dzieci
korzystających z bezpłatnego przewozu w oparciu o bilety miesięczne.
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2) W/w listy uprawnionych , na podstawie art.17 ust.3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7
września 1991roku ze zm.(Dz.U.2015.poz.2156 z późn.zm. ), uczniów, dzieci sporządzane
będą przez dyrektorów poszczególnych szkół / w części 4 przez referat finansowy gminy
Mniszków i na ich podstawie na początku każdego miesiąca Wykonawca wystawi na kasie
fiskalnej bilety miesięczne, zgodnie z ich wartościami określonymi w ofercie.
3) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen brutto biletów miesięcznych w przypadku
urzędowej zmiany stawek podatku VAT.
4) Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 3.1 w przypadku
faktycznej zmiany ilości zakupionych biletów w danym miesiącu z poszczególnych
miejscowości.
5) Rozliczenia za faktycznie realizowaną usługę będą dokonywane fakturami miesięcznymi w
ciągu ........... dni od dnia przyjęcia faktury przez Zamawiającego.
3. Należność za usługę wypłacana będzie przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę.

§4
1.

Usługa opisana w § 1 wykonywana będzie przy użyciu autobusu/ów/busu* marki :
...........................................................................................................................
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność:
1) za bezpieczny przewóz uczniów do i ze szkoły (wszystkie dzieci powinny korzystać z
miejsc siedzących),
2) za zdarzenia powodujące naruszenie obowiązujących przepisów, a w szczególności
przepisów Kodeksu Drogowego.
3) za ubezpieczenie pojazdów i spełnienie przez nie wymogów niezbędnych do
dopuszczenia do ruchu drogowego w szczególności utrzymania czystości, estetyki
wewnątrz i na zewnątrz pojazdów
4) przez okres trwania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy
ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków.
5) uczniowie będą dowożeni na trasach (Trasa 1, Trasa 2 ) do następujących placówek:
Trasa 1*:
a) Szkoła Podstawowa w Bukowcu nad Pilicą
b) Gimnazjum w Mniszkowie,
Trasa 2*:
c) Szkoła Podstawowa w Błogiem Rządowym,
d) Gimnazjum w Mniszkowie,
*niepotrzebne skreślić
§5

Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zapewnić przewóz zastępczy w razie awarii
pojazdu przeznaczonego do obsługi stałej.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z ruchu jego pojazdów oraz
za wszelkie szkody, na które w przypadku wykonania lub nie wykonania usług przewozowych
zostaną narażeni przewożeni uczniowie.
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie przewozów
wynikłych wskutek działania siły wyższej, takich jak: gołoledzi, zasp śnieżnych itp.
§6
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary
umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy
określonej w § 3 ust.1pkt 2, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności
za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.
b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umowy
określonej w § 3 ust.1pkt 2, za każdy stwierdzony przypadek realizacji przewozu
1.
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1.

uczniów, dzieci bez opiekuna, potwierdzony na piśmie przez pracownika
Zamawiającego nadzorującego oświatę.
c) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 1 % wartości umowy
określonej w § 3 ust.1 pkt 1, gdy odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Zamawiający, z zastrzeżeniem § 7ust. 1,
2. Należne kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.
§7
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o
zaistniałym stanie.
2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§8
Umowa może być rozwiązana za uprzednim jedno miesięcznym wypowiedzeniem lub na mocy
porozumienia stron .

§9
W kwestiach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo przewozowe i ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z
przepisami wykonawczymi do powyższych ustaw.
§10
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania przedmiotu umowy, strony poddają
rozstrzygnięciu właściwemu sądowi, zgodnie z siedzibą Zamawiającego.
§ 11
Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znak: ZP 271.1.2017.AP i
oferta Wykonawcy z dnia ……...
§ 12
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy

Załącznik nr 1 umowy :
Ceny biletów miesięcznych dla uczniów uprawnionych do bezpłatnych przewozów
1 miesiąc i za 8 miesięcy z poszczególnych miejscowości Gminy Mniszków
na trasach: Trasa 1*, Trasa 2*:

*niepotrzebne skreślić
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za

Nazwa
placówki

Ilość
Cena brutto 1 W
Miejscowość
uczniów
tym
biletu
i nazwa
miesięczneg VAT (w tym do
przystanku
(%) gimnazjum
o
)

1

T R A S A 1* :
do

2

3

4

Duży Potok

5
19(4)

Zajączków

9(3)

Marianka

12(2)

Małe

Szkoły
Podstawowej w Końskie
Bukowcu nad
Radonia
Pilicą

13(5)

Grabowa
Syski

20(5)

i do (..)
Gimnazjum w
Mniszkowie

Łączny koszt
Razem koszt
biletów brutto
biletów brutto za 10 miesięcy
na m-c
realizacji
(kol. 3 x kol. 5)
dowozu
(kol. 6) x 10
6
7

29(0)

7(1)

Góry
Trzebiatow -

10(4)

skie
Julianów

13(4)

Obarzanków

5(1)

Mniszków

4(0)

Bukowiec

8(8)

nad Pilicą

149 uczniów

RAZEM na trasie nr 1:
Błogie
Rządowe
T R A S A 2* :
do

6(6)

Błogie

11(4)

Szlacheckie
Nowe Błogie

Szkoły
Podstawowej
w Błogiem
Rządowym

12(3)

Konstantynó

14(6)

w
Prucheńsko

11(0)

Małe
i do (..)
Gimnazjum w
Mniszkowie

Prucheńsko

17(5)

Duże
Zarzęcin

20(8)

17

Owczary

13(8)

Strzelce

29(0)

Stoczki

19(5)
152 uczniów

RAZEM na trasie 2:
*- niepotrzebne skreślić
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Załącznik 9.2
ZP.271.1.2017.AP

UMOWA

(dla części IV)

zawarta w dniu ……………..w Mniszkowie pomiędzy:
Gminą Mniszków (NIP 768-17-19-189) z siedzibą 26-341 Mniszków, ul. Powstańców
Wielkopolskich 10, reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Mniszków – Pawła Werłosa
przy kontrasygnacie:
Skarbnika Gminy Mniszków - Marianny Marszałek-Sadowskiej,
zwanego dalej Zamawiającym
a……………………………………………………………….., NIP ………………, reprezentowanym
przez: …………………………………….., zwanym dalej Wykonawcą.
Umowa zostaje zawarta z wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego - część IV w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. )
§ 1.
Przedmiot umowy i miejsce wykonywania świadczenia

1.Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej wykonywać na jego rzecz usługi przewozowe cz.IV zamówienia pn.
„„Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do
szkół podstawowych, do gimnazjum - części: I, II oraz zakup przewozu do placówek
specjalnych - część IV, w okresie od 06.03.2017r do 31.12.2017r.”
2.Pod pojęciem dowóz niepełnosprawnych dzieci, uczniów rozumie się transport z miejsca
zamieszkania do Centrum i z Centrum do miejsca zamieszkania wraz z opieką, która zapewni
warunki bezpieczeństwa w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu uczniów. Wykonawca w
czasie transportu zapewnia dla dzieci opiekuna.
3.Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług własnym środkiem transportu do
przewozu osób polegających na dowozie dzieci przedszkolnej i szkolnej. Przewidywana ilość
dowożonych dzieci – 2:
1) dziecko na wózku – zam. Prucheńsko Duże
2) dziecko bez wózka – zam. Strzelce
4.Dowóz będzie odbywał się z miejsca zamieszkania do Centrum i z Centrum do miejsca
zamieszkania wraz z opieką, która zapewni warunki bezpieczeństwa w trakcie wsiadania, wysiadania
oraz przejazdu uczniów. Trasa przewozu: Prucheńsko Duże – Strzelce – Piotrków Tryb. – Strzelce –
Prucheńsko Duże. Razem dzienna długość trasy: 60 km.
5.Do przewozu dzieci Wykonawca zapewni środek transportu: sprawny technicznie i dopuszczony do
ruchu, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich
zapewniających miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych osób, który spełnia warunki
wymagane dla autobusów szkolnych oraz co najmniej jeden zastępczy środek transportu o takich
samych parametrach, w przypadku awarii pojazdu podstawowego.
6.Usługi dowozowe będą świadczone w godzinach i terminach ustalonych z dyrektorem Centrum
„Szansa”.
§ 2.
Terminy i sposób realizacji
Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy od 06.03.2017 r. do 31.12.2017 r - w dni
obowiązkowej nauki szkolnej.
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1.

2.
3.

4.
5.

§ 3.
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewozu dzieci i młodzieży
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dzieciom właściwą opiekę oraz niezbędne warunki
bezpieczeństwa i higieny, a także ponosi odpowiedzialność za koordynację, organizację i ogólny
dozór podczas przewozu.
Wykonawca z chwilą rozpoczęcia dowozu przyjmuje na siebie odpowiedzialność
za wyrządzone szkody i straty podczas świadczenia usługi.
Wykonawca do świadczenia usług przewozowych musi zapewnić, aby środek transportu do
przewozu osób był w ciągłej sprawności technicznej i posiadał wymagane badania i przeglądy
techniczne określone w odrębnych przepisach. W przypadku wątpliwości co do sprawności
technicznej używanych środków transportu do świadczonych usług przewozowych, Zamawiający
może żądać ponownego zbadania stanu technicznego ww. pojazdów w określonym terminie.
Wykonawca zatrudni kierowcę, który posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Wykonawca zapewnia ubezpieczenie przewożonych uczniów od NW i OC.

§ 4.
Cena za świadczenie usług przewozowych
Cena jednostkowa za 1 km przejechanej trasy za świadczenie usługi dowozu dzieci
i młodzieży wymienionej w § 1 niniejszej umowy wynosi:
cena brutto …. zł (słownie:………………………………..), w tym: cena netto …. zł
(słownie:……………..) oraz podatek VAT …….. zł (słownie:………………………………….).

1.

2.

3.
4.
5.

§ 5.
Rozliczenie świadczonych usług i wynagrodzenie
Strony postanawiają, że rozliczenie za świadczenie usługi dowozu dzieci i młodzieży
wymienionej w § 1 niniejszej umowy odbywać się będzie na podstawie wystawionej faktury
miesięcznie z dołu przyjmując stawkę zgodnie z § 4 za 1 km przejechanej trasy razy liczba
kilometrów przejechanych w ciągu poprzedniego miesiąca.
Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę dowozu dzieci stanowić będzie sporządzony
przez Wykonawcę wykaz przejechanych kilometrów, potwierdzony przez pracownika
Zamawiającego, nadzorującego oświatę. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na
konto wykonawcy …………… ……………………..…. w terminie …………… dni od daty
otrzymania od Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień złożenia przez
Zamawiającego w banku polecenia przelewu.
Zwłoka w zapłacie prawidłowo wystawionej faktury spowoduje obowiązek zapłaty przez
Zamawiającego odsetek ustawowych.
W przypadku zaistnienia w fakturze nieprawidłowości Zamawiający wzywa Wykonawcę do ich
niezwłocznego usunięcia. Za datę dostarczenia faktury będzie uznana data dostarczenia faktury
z poprawioną treścią.

§ 6.
Odstąpienie od umowy i kary umowne
1. Strony ustalają za niewykonane lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy kary umowne,
w następujących wypadkach i wysokościach:
1) W przypadku odwołania kursu i nie podstawienia pojazdu zastępczego – 10 % miesięcznego
wynagrodzenia należnego za kurs którego dotyczy odwołanie i obciążenie Wykonawcy kwotą
za wynajem zastępczego środka transportu.
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł , za każdy
stwierdzony przypadek realizacji przewozu uczniów, dzieci bez opiekuna, potwierdzony na
piśmie przez pracownika Zamawiającego nadzorującego oświatę.

3) Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należności
wynikających z wystawionych przez Wykonawcę faktur miesięcznych, a gdyby okazało się to
niemożliwe zobowiązuje się Wykonawcę do zapłaty kar w ciągu 14 dni od daty otrzymania
noty obciążeniowej.
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4) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, jeśli kara jej nie pokrywa.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razie:
1) Wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
2) Gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy lub zaniechał realizacji obowiązków
wynikających z umowy, po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji zobowiązań
umownych ze wskazaniem terminu przystąpienia do ich realizacji. Prawo odstąpienia od
umowy przysługuje Zamawiającemu, jeżeli pomimo upływu terminu zawartego w wezwaniu
Wykonawca nie przystąpił do realizacji obowiązków umownych.
3) Powtarzającego się niewykonania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę
obowiązków określonych w umowie, stwierdzonego pisemnym zawiadomieniem Wykonawcy
o dostrzeżonym naruszeniu wraz z wezwaniem do ich usunięcia. Prawo odstąpienia od umowy
w tym przypadku przysługuje Zamawiającemu, jeżeli pomimo upływu terminu zawartego w
wezwaniu Wykonawca nadal dopuszcza się ww. naruszenia obowiązków umownych.
4) Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 2 pkt 2 może nastąpić w terminie 14
dni od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego do przystąpienia do realizacji
obowiązków umownych, natomiast w przypadku określonym w ust. 2 pkt 3 – w terminie 30
dni od dnia stwierdzenia, po upływie terminu wyznaczonego do usunięcia naruszenia,
kolejnego, choćby jednokrotnego naruszenia obowiązków określonych w umowie.
5) W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub gdy Wykonawca odstąpi od jej
realizacji, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1500,00 zł,
6) Wykonawca nie ma prawa przekazywać ani zlecać innym podmiotom prowadzenia w części
lub w całości usług będących przedmiotem niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

-

§ 7.
Ustalenia końcowe
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej podpisanej
przez obie strony.
Sprawy nieuregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego.
Ewentualne wszelkie spory powstałe przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez
właściwy miejscowo sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.
Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są: SIWZ znak:ZP.271.1.2017.AP r. i oferta
z dnia…………..,, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
Wykonawca nie może dokonać cesji praw wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej
bez pisemnej zgody Zamawiającego.
Zamawiający:

Wykonawca:
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