
GMINA BABOSZEWO 
09-130 B"baszewa. ul . Warszawska 9A 

Regan 130378054 
NIP 5671790440 

OAiZP.27 1. 2. IS.20 18 
Baboszewo, dnia 10 Iipca 20 18 r. 

Strona internetowa Zamawiajljccgo 
www.bip.gminababoszewo.pl 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Gmina Baboszewo (zwana dalej Zamawiajljcym), zaprllsza Wykonawcow do zlozenia ofcrty na 
dowoz uczniow zamieszkalych w Draminie (gm. Baboszewo) do Szkoly Podstawowej 
im. Stanislawa Chojnackiego w Krajkowic (gm. Raciljz), w roku szkolnym 201 8/2019. 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJI\CEGO. 

Gmina Baboszewo 
ul. Warszawska 9A, 09 -130 Baboszewo, woj. mazowieckie 
NIP 5671790440, REGON 130378054 
tel. (23) 66 11 091 , fa x (23) 66 11 071 
e -mail : zp@gm inababoszewo .pl ; urzad@gminababoszewo.pl 

www. ugbaboszewo.bip.org.pl 

2.PRZEDMIOT ZAMOWIENIA: 
I )Przedmiotem zam6wienia jest swiadczenie uslug transportowych w zakres ie dowozu uczni6w 
zamieszka lych w Draminie do Szkoly Podstawowej im. Stanis lawa Chojnackiego w Krajkowie, w roku 
szkolnym 2018/2019. 
2) Dowuz uczni6w odbywac si« b«dzie z wyl'1.czeniem przerw 5wi'1.tecznych, ferii zimowych oraz innych 

przerw w nauce. 

2.1.0PIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: 
I)dowozenie dzieci szkolnych z miej scowosci Dramin (gm. Baboszewo) do Szkoly Podstawowej lln. 

Stanis lawa Chojnackiego w Krajkowie (gm. Raci'1.z). 

Godzi na odjazdu autobusu z Dramina - 7<5 

2)odwozenie dzieci po zaj«c iach lekcyjnych ze Szkoly Podstawowej w Krajkowie do lTIlejscowosCI 

Dramin. Godzina odj azdu autobusu z Krajkowa 1430 z mozliwosci'1. jej zmiany na wniosek dyrektora 

szkoly, w dostosowaniu do zakOllczenia zaj«c lekcyjnych . 

3)Prognozowa na liczba przewozonych dzieci w roku szkolnym 2018/2019 - 15 

4) lIosc kilo metr6w do przejechania w ciqgu jednego dnia dowozu uczni6w (t ra sa Dramin
Krajkowo i Krajkowo-Dramin) - 7 km 

5)Prognozowana ilosc dni w okresie realizacji umowy - 183. 
6)Prognozowana ilosc dni w poszczeg61nych miesiqcach: 

wrzes ien 20 18 r. - 20 dni 
pai:dziemik 2018 r. 
li stopad 20 18 r. 
grudzien 201 8 r. 
styczen 20 19 r. 
luty20 19 r. 
marzec 20 19 r. 
kwiecien 2019 r. 
maj 2019 r. 
czerwiec 20 19 r 

- 23 dni 
- 20 dni 
- 15 dni 
- 18 dni 
- 14 dni 
- 21 dni 
- 18 dni 
- 20 dni 
- 14 dni 



2.2. Wedlug wspolnego Siownika Zamowien (CPV) 
60.10.00.00-9 uslugi w zakresie transportu drogowego 

2.3. Zamawiaj 'lcy nie przewiduje mozliwosci skladania ofer! cz«sciowych. 

3.TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: 
Przedmiot zamowienia nalezy zrealizowac w roku szkol nym 2018/2019 Ij. tj. w okresie od 03 wrzesnia 20 18 r. 
do 21 czerwca 2019 r. z wy1'lczeniem ferii i innych przerw w nauce. 

4.WARUNKI UDZIALU W POSTE;POWANIU: 

o udzielenie zamowienia mog'l ubiegae SIt( Wykonawcy, ktorzy spelniaj 'l wanmki udziahl 

w postt(powaniu, dotycz'lce: 

1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, 0 ile wynika to 
z odr~bnych przepis6w, 

ORis SRosobu dokonania oceny sRelniania tego warunku: 

Wykonawca spelni warunek udzialu w postt(powaniu dotycz'lcy kompetencji lub uprawnien do 
prowadzenia dzialalnosci , jezeli wykaze, ze posiada li cencjt( na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego os6b lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoznika drogowego, zgodnie z UStaw'l 
z dnia 6 wrzesnia 200 1 r. 0 transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z pMn. zm.) , 

2)zdolnosci technicznej lub zawodowej 
ORis SRosobu dokonania oceny sRelniania tego warunku: 

Wykonawca spelni warunek dotycz'lcy zdo lnosci technicznej lub zawodowej, jezeli wykaze, ze: 

a)dysponuje co najmniej I Uedmu osobami zdo lnymi do wykonan ia przedmiotu zamowienia, 

posiadaj'lce kwalitikacje zawodowe i uprawnienia do kierowania autobusami. 

b) dysponuje co najmniej I Uednym) auto bus em do przewozu osob, spelniaj'lcymi nastt(puj'lce 
wytnagama: 

- sprawnymi technicznie, z aktualnymi badaniami technicznymi, 
- ubezpieczonymi w zakresie OC i NW, 
- autobus musi dysponowae min. 20 miejscami siedz'lcymi, 

5.KRYTERIUM OCENY OFERT: 
Cena przedmiotu zamowienia - 100% 

Ofelia z najnizsz'l cen'l otrzyma maksymaln'l ilos6 punktow = 100 pkt, oferty nast«pne bt(d'l oceniane na 
zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtanszej wg wzoru: 
C = [C m;n / C bOld I X 100 
gdzie: 

C - liczba punktow za cent( ofeliow'l 
C m;n - najnizsza cena ofertowa sposrod ofert badanych 

C bad - cena ofeliy badanej 
Uzyskana z wyliczenia ilose punktow zostanie ostatecznie ustalona z dokladnoSci'l do drugiego miejsca 

po przecinku z zachowaniem zasady zaokr<tglell matematycznych. 

6. SPOSOB PRZYGOTOW ANIA OFERTY. 
1) Oferta wraz z za1'lcznikami powinna bye sporz'ldzona w j t(zyku polskim oraz podpisana przez osob<;/y 

uprawnione do wyst«powania w imieniu Wykonawcy i opatrzona pieczt(ci'l Wykonawcy. 
2) Wykonawca zobowi'lzany jest zal'lczye do oferty(wzor zal. nr I) nastt(puj'lce dokumenty: 



a) pelnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku sk ladan ia oferty przez pelnomocnika, 
b) aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i infolmacji 0 dzialalnosci 

gospodarczej , jezeli odrt(bne przepisy wymagaj~ wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie 
wczesniej niz 6 miesit(cy przed uplywem tenninu do sk ladania ofert, 

c) poswiadczon~ za zgodnosc z oryginalem licencjt( na wykonywanie krajowego transportu drogowego 
osob lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoznika drogowego, zgodn ie z ustaw~ 

z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 transporcie drogowym (Oz. U. z 20 17 r. poz. 2200 z p6Zn. zm.), 
d) wykaz osob, skierowanych przez Wykonawct( do realizacj i zamOWlel1la publicznego, 

odpowiedzialnych za ki erowanie autobusami, wraz z infonnacjami na temat ich kwalitikacji 
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbt(dnych do wykonania zamowienia 
publicznego oraz i nfonnacj~ 0 podstawie do dysponowania tyrni osobami - wz6r za l. nr 2. 

e) wykaz autob us6w w celu wykonania zam6wienia wraz z infonnacj~ 0 podstawie dysponowania 
tymi pojazdami - wzor zal. nr 3. 

3) Sposob obl iczenia ceny oferty. 
Wykonawca w ofercie okresla: 
a) cent( netto za I dzien dowozu uczni6w na trasie Oramin- Krajkowo i Krajkowo -

Oramin. 
b) wynagrodzenie netto jako iloczyn ceny jednostkowej za I dzien dowozu netto i prognozowanej 

ilosci dni nauki w roku szkolnyrn 20 1812019 (183 dni ) 
c) podatek VA T (wpi suj ~c stawkt( i kwott() 
d) wynagrodzenie brutto 

7.TERM I N SKLADANIA OFERT: 
I)Oferty nalezy sk ladac do dnia 17 lipca 2018r. do godziny 11:00, w Urzt(dzie Gminie Baboszewo 
KANCELARIA OOOLNA. 
2)Ofertt( nalezy zlozyc w nieprzezroczystej , zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertt( nalezy 
opisac nastt(puj~co : Oferta na zadanie pod nazwll: "Dow6z uczni6w zamieszkalych w Draminie (gm. 
Baboszewo) do Szkoly Podstawowej im. Stanislawa Chojnackiego w Krajkowie (gm. RacillZ) w roku 
szkolnym 2018/2019." Nie olwierac przed dnicm 17 1ipca 2018 r. godz. 11 :05". 

8. W ARUNKI ZMIANY UMOWY 

8.1. Oopuszczalne s~ nastt(puj'tce przypadki i warunki zmiany umowy: 
I) Zamawiaj~cy przewiduje nastt(puj'tce przypadki zmiany wynagrodzen ia Wykonawcy: 
a) zmiany urzt;dowej stawki podatku VAT, 
b) zmniejszenia lub zwit;kszenia zakresu rzeczowego umowy tj. zmiana prognozowanej ilosci dni 
dowozu dzieci do szk61. Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie w zaleznoSci od faktycznej 
ilosci dni dowozu, a l'tczna wartosc zmian wynagrodzenia z tytulu zmniejszenia lub zwit;kszenia zakresu 
rzeczowego umowy jest mniej sza od 10% wartosci okreslonej odpowiednio w §6 ust. 3 umowy. 
2)Wykonawct;, kt6remu Zamaw i aj~cy udzielil zam6wienia moze zast'tPic nowy wykonawca powstaly w 
wyniku pol'tczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacj i lub nabycia dotychczasowego 
Wykonawcy lub jego przedsit;biorstwa, 0 ile nowy wykonawca spelnia warunki udzialu w 
postt;powaniu, oraz ni e poci<tga to za sob't innych istotnych zmian umowy, 
3) Wszelkie zmiany postanowie11 umowy wymagaj~ fonn y pisemnej pod rygorem niewaznosci. 

8.2. Wzor umowy stanowi zal'tcznik nr 4 do zapytania o fertowego. 

9. OCHRONA DANYC H OSOBOWYCH 
Zgodnie z 311. 13 ust. I i 2 rozporz'tdzenia Parl amentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 20 16 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi'tzku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przeplywu tak ich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporz'tdzenie 
o ochroni e danych) (Oz. Urz. UE L I 19 z 04.05.20 16, str. I), dalej "ROOO", infOlmuj t;, ze: 



- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Baboszewo 
- inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiaj'(cego/ jest Pan Andrzej Rybus - Tolloczko, 
dzialaj,(cy na podstawie Umowy Nr 117/2018 z dnia 07 czerwca 2018 r. zawartej z Gmin'( Baboszewo, 
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bt;d'( na podstawie mi, 6 ust. I lit. c RODO w celu zwi'(zanym z 
post~powaniem 0 udzielenie zamOWlel1la publicznego prowadzonym w trybie Wytycznych 
kwalifikowalnosci- zapytanie ofertowe w procedury na podstawie punktu 6,5,2; 
- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy bt;d'( osoby lub podmioty, ktorym udostt;pniona zostanie 
dokumentacj a postt;powania w oparciu 0 13 i 14 ustawy z dnia 06 wrzesnia 200lr 0 dostt;pie do infolmacji 
publicznej (t.j, Dz, U, z 2016 r. poz, 1764) 
- dane osobowe Wykonawcy bt;d'( przechowywane, przez okres 2 lat od dnia zakonczenia postt;powania 0 

udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwan ia umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 
caly czas trwania umowy; 
- obowi,(zek podania przez Wykonawct; danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotycz'(cych jest 
wymogiem zwi'(zanym z uclzialem w postt;powaniu 0 uclzielenie zamowienia publicznego 0 wartosci ponizej 
30000 euro bez ktorego nie mozna uclzielie zamowienia w przypaclku wyboru najkorzystniej szej oferty, ; 
- w oclniesieniu clo clanych osobowych Wykonawcy clecyzje nie bt;d'l poclejmowane w sposob 
zautomatyzowany, stosowanie clo art. 22 RODO; 

Wykonawca posiada: 
na podstawie art, 15 RODO prawo dostt;pu do clanych osobowych Pani/Pana clotycz'(cych; 
na podstawie art, 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana clanych osobowych ; 
na poclstawie art, 18 RODO prawo z'(clania ocl aclministratora ograniczenia przetwarzania clanych 

osobowych z zastrzezeniem przypaclkow, 0 ktorych mowa w ali, 18 ust. 2 RODO; 
prawo clo wniesienia skargi clo Prezesa Urz~du Ochrony Danych Osobowych, gcly uzna Pani/Pan, 

• przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz'lcych narusza przepisy RODO; 
nie przys luguje Wykonawcy: 
w zwi'lzku z ali, 17 Ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunit;cia danych osobowych; 
prawo do przenoszenia danych osobowych, 0 ktorym mowa wart. 20 RODO; 
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstaw'l 

prawn'l przetwarzania PanilPana danych osobowych jest art, 6 ust. I lit. c RODO, 

10. (NNE INFORMACJE 
I) Z uwagi na wartose zamowienia nie przekraczaj,(C'l wyrazonej w z totych rownowatiosci kwoty 30,000 
euro postt;powanie jest prowadzone bez stosowania przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamowien publicznych, (tekst jednolity Dz. U, z 20 17r poz, 1579 ze zm.), 
2) W celu uniknit;cia konf1iktu interesow zamowienie nie moze bye udzielone podmiotowi, ktory jest 

powiilzany osobowo lub kapitatowo z Zamawiajilcym, 
Przez powiilzania kapitatowe lub osobowe rozumie sit; wzajemne powi,(zania mit;dzy Zamawiaj ilcym lub 
osobami upowaznionymi do zaci'(gania zobowi,(zan w imieniu Zamawiaj'(cego lub osobami 
wykonuj '(cymi w imieniu Zamawiajilcego czynnoSci zwiilzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy a WykonawcG\, polegajilce w szczegolnosci na: 
a) uczestniczeniu w spolce jako wspolnik spolki cywilnej lub spolki osobowej , 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udzialow lub akcji, 
c) pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarz'(clzaj'(cego, prokurenta, pelnomocnika, 
d) pozostawaniu w zwiilZku malzel1skim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w Iinii prostej, 

pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 
Powyzsze oswiadczenie wykonawca sklada w ofercie, 

3)Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www,bip,gminababoszewo, pl i tablicy 
ogloszel1 Urzt;du Gminy Baboszewo w dniu 10 lipca 2018 r. 



4) Zapytanie ofel10we moze zostac zmienione przed uplywem terminu skladania ofel1 przewidzianym w 
zapytaniu ofertowym. Zamawiaj l1.cy przedh.lza tem1in skladania ofert 0 czas niezbt(dny do wprowadzenia 
zmian w ofertach, jezeli j est to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 

5)W przypadku wystl).p ienia pytair do zapytania ofertowego mozna je kierowac mailem na adres: 
zp@gminababoszewo.pl i urzad@gminababoszewo.pl 

6)Tresc pytair dotyczl1.cych zapytania ofertowego wraz z wyjasnieniami zamawiajl1.cego publikowana b((dzie 
na stronie Zamawiajl1.cego www.bip.gminababoszewo.pl 

7)Osoby uprawnione do porozumiewania sit( z Wykonawcami w sprawie zamowienia: 
• w sprawach zawil1.zanych z przedmiotem zamowienia oraz z procedurl1. dot. udzielenia zamowienia 

publicznego, Pan Zbigniew Suliirski e-mail: zp@gminababoszewo.pl; faks 23 661107 1 
8) Zamawiaj l1.cy zastrzega sobie prawo douniewaznienia postt(powania bez podania przyczyn 

W zalqczeniu: 
I. Formularz ofeny - wzor za l. nr 1 
2. Formularz "Wykaz osob" - wzor za l. nr 2 
3. Formularz "Wykaz pojazdow" - wzor zal. nr 3 
4. Wzor umowy - zl. nr 4 

W O.J T 
~bdtJ ~Ul,; 

:/I,(f" TOIf1IJSZ Sohecki 



ZALACZNIK Nr 1 . Formularz oferly 

(Piecz~c firmowa Wykonawcy ) 

OFERTA 
__________ [data] 

GMINA BABOSZEWO 
[naz wa Zamawiajqcego] 

Ad res: 09-130 Baboszewo 
ul. Warszawska 9 A 

w post~powanju 0 udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego w trybic zapytania ofertowcgo 
z wyl~czeniem stosowania przepis6w Ll stawy Prawo zam6wien publicznych (wartosc zam6wienia ponitej 
30000 euro) 

J. DANE WYKONAWCY*' 

pelna nazwa f i rm y ( Wyk o na wcy/ p e ln o moc n ika") 

I_I_I_I_I_I_I~_I_I 
REGON 

1_'-1_ 1_-1_ 1_ 1_1_- 1_1_ 1_-1_1_ 1 
NIP 

kod miejscowosc ulica nr lokal ll wojewodztwo 

strona internetowa 
----------~@--------

e-mail 

numer telefonu stacjonarnego numer faksu 

Osoba upowazniona do reprezentacji \Vykonawcy/ow i podpisuj'lca o fert~; 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiaj'lcym: _____ _ _____ __ _ nr te l. 
komorkowego _______ _ 

Dane te leadresowe na ktore nalety przekazywac korespondencj(( zwi'lzan'l z niniejszym post~powaniem : 
Faks: ............................... e-mail ............................................................ . 
Adres do korespondencji Uezeli inny niz adres 
siedziby) ....................... .... ..................... . .......... ................................ .. 

~="' .. "' ... = ............ . 
Dzialalnosc gospodarcz~ prowadzimy na podstawie wp isu do KRS*' /CElDG*' 

Zglaszam/y swoj udzial w post~powaniu 0 udzie lenia zamowlellla pub licznego 0 wartosci ponizej 
30000 euro OAiZP.271.2. 15.20 18 na ustugi w zakresie dowozu uczni6w zamieszkalych w Draminie do szkoly 
Podstawowej im. Stanistawa Chojnackiego w Krajkowie · w roku szkolnym 2018/2019 i oferuj~/oferujemy 

realizacjl;( zamowienia za wynagrodzenie ............... zl netto za j eden dzien dowozu uczniow. 
W d I kr I d 03 . ?O 18 d ? I ?O 19 ynagro zeme za cary 0 es rea lZaC]l umowy tJ. 0 wrzeSl1la _ r. 0_ czerwca _ r. wynost : 

NETTO 
(183 dni wynagrodzenie netto za j eden dzien dowozu 

... ... .......... ........ zl 
x 

uczni6w) 

Podatek VAT( ..... %) ................................... zl 

t.A,CZNA CENA OFERTOWA BRUTTO Iztl 
.. ...... ......... .... ... zl 



II. OSWIADCZENIA I ZOBOWlf\ZANIA 
I)oswiadczam/y, ze uzyskalismy inforlnacje niezb~dne do przygotowania oferty i wlasciwego wykonania 
zam6wienia, 
2)oswiadczam/y, ;te j estesmy zwi~zani nin i ejsz~ ofert~ przez okres 30 dni od daty uplywu terminu skladan ia 
ofert, 
3)oswiadczam/y, ze akceptujemy trese wzoru umowy 0 udzielenie zm6wienia publicznego i w przypadku 
wyboru naszej ofel1y, zobowiCJzuj elllY sil( do zawarcia umowy na warunkach w nim okreslonych w miej scu i 
terminie wskazanym przez Zamawiaj'lcego. 
4) zobowi~zujelllY si, realizowac przedilliot uillowy w okres ie od 03 wrzesnia 2018 r. do 21 ezerwea 2019 r. 
5)oswiadczam/y, ;te nie Illalll/y zadnych pow i ~zar\ kapitalowych ani osobowych z Zamaw iaj~cym. 
7) Oswiadczam, ze przyjrnuj l( warunki rea lizacji zam6wienia okreslone w zapytaniu ofertowym. 
8)Oswiadczam/y, ;te : 

wyrazalll /y zgod, na przetwarzan ie danych osobowych na potrzeby niniejszego post,powania, 
0 " wypelnilem/wypetnilismy obowi~zki informacyjne przewidziane wart. 13 lub art. 14 RODO')wobec os6b 

fi zycznych, od kt6,ych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu ubiegania si, 0 udzielenie 

zam6wienia publicznego w niniej szym Postlfpowaniu, 
o " nie przekazuj , danych osobowych innych niz bezposredn io mnie dotycz~cych lub zachodzi 
wylCJczenie stosowania obowi,!zku infonnacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub mt. 14 ust. 5 RODO I

) 

I) rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20 16/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osOb fizycznych w 
zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogolne rozporzqdzenle 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1). 

9)Oswiadczamy, ;te wybor zlozonej przez nas oferly Db~dzie/Dnie b~dzie* ' prowadzie u Zamawiaj~cego do 

powstania obow i~zku podatkowego W zakresie obejllluj~cYIll n astypuj~ce dostawy i/lub 

uslugi ..................... . .. ..... .. .... .......... ............ ........... ......... . . 
Wal10SC (w kwocie netto) ww. uslug wynosi *3: ............... . ... .... . . ................... . ........ . 

10)Nastypuj~cy zakres uSlug niniej szego zam6wienia powierzalllY podwykonawcolll: 

Uwoga: wypelniajq tylko H~)'kollawcy. klorzy powierzq wykollollie cZl/sci zomoH'iellia podwykonawcolII 

II )Firmajest maiym lub srednim przedsi~biorstwem - TAK*2; NIE*2 
(Zgodnie z zaleceniem Komisji (UE) z dnia 6 maja 2003 r. dolyczqce definicji mikroprzeds~biorslw oraz ma/ych i Slednich przeds~bioFstw: 
Male przcdsiebiors lwo: przedsit;biorslwo. k/ore za/rudnia mniej nit 50 osob i k/orego foczny obmt tl.lb foczna sl.lma bilansowa nie przekracza 10 milionow EUR. 
Sradnie przeds/f/biorslwa: przeds~biorstlVa, kt6re nie S4 ml/(roprzeas~blorslwami ani f/lGllymi przeds~biorstwtJmi i klare zo/rudni!)j<j mniej niz 250 os6b i kl6rych ror.my 
obm! nie przekraGza 50 milion6w EUR Il.Ib roczna Sl.lma biJansowa me przekracla 43 mi/ion6w EUR). 

1 2)Zal~czn ikami do nin iejszej oferty S'l*4: 

13) Na zlotol1() ofel1y sklada siy .......... pOllumerowanych stron z zachowall iem ciqglosci numeracji. 

(miejscOlllosC, data) 

(czylell/Y podpis Ilib 11' przypadku parajki 
p ieczqlka ill/iel/na IIpelnol/locnionegolych 

przedslall'icieli '''J,kollawcy 
... I) nal ezy wpisa6 dane kazdego wykonawcy, ktory ubicga siy 0 udzielcnie zam6wienia (w mian; potrzcby rozszcrzy¢ ronllularL 0 kolejnq 
,"bel k~) 
.2) odpowiednie zaznaczy¢ (zaznaczyc tylko jednq wybrana pozycjy) 
.l)W przypadku gdy wyb6r oferty prowadzi u Zamawiajqcego do obowiijZku podatkowego, naleiy wskazac nazw~ towaru lub uslugi oraz wskazac 

ich wartosc bez kwoty podatku VAT. 
Dotyczy Wykonawcow, ktorych oferty bE:;dq generowac obowiqzek doliczenia wartosci podatku VAT do wartosci netto oferty, tj. 
w przypadku: 
a) wewnqtrzwspolnotowego nabycla towarow, 
b) mechanizmow odwroconego obclqienia, 0 ktorym mowa wart. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy 0 podatku od towarow i uslug, 
c) importu uslug lub Importu towarow, z ktorymi wiqie sl~ obowlqzek doliczenia przez Zamawiajqcego przy porownywaniu cen ofertowych 
podatku VAT 

... ~) wpisa¢ wszystki c zal<Jczniki 
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ZAtllCZNIK Nr 2 - wykaz os6b 

(Piecztlc firmowa Wykonawcy) 

I. WYKAZ OS6B SK IEROWA'IT III' RZEZ WYh:O~. \ WC~ DO REAU Z.-\ C II ZA \1 6 WIE'I I.-\ PlIBU CZ'IEGO. 
W SZCZEG61.~OSC I OOPOWI[o1. I.\ L'IYO I ZA h:IEROWANIE Al"T0 Ill1SA"1 DO PRZEWOZll-CZ'I16W_ 
\,vykaz sporzqdzony oa potrzeby prowadzonego przez Gmin~ Baboszewo postc;powania 0 udzielenie 
zamowienia publ icznego 0 wartosci ponizej 30 000 euro na ustugi w zakresie dowoz" Llczni6w do szk6i 
zamieszkalyc h IV Draminie do Szkoly Podstawowej w Krajkowie, w roku szkolnym 2018/2019. 

l iVilONA ' 

NAZWISKO ' I 
*Wpisac imi~ i nazw isko pl-led~tawic iela Wykonawcy uprawll ioncgo do skladania oswiadczen ia w im io.:ni u Wykonawcy 

J a ko osoba uprawniona do reprezentowan ia nizej wymienionego/-yc h* W ykon3wcy/-6w * 

\Vykonawca 

Adres 

Wykonawca 

Adres 

Skladajas oferte; w postt;powaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego, kt6rego przedmiotem Set uslugi 
w zakresie dowozu uczniow zamieszkalych w Draminie do Szkoly Podstawowej w Krajkowie, w roku szkolnym 

2018/2019 oswiadczam/v, ze dysponuj ~ /dysponujemy osobami, kt6re b~d't llczestniczyc w wykonywaniu 
zam6wienia. zgodnie z wymauaniami zamawiaj qcego okreslonymi \V SI\VZ. 

hni~ Zakres wykonywa-
i nazwisko nyeh ezynnosci 

Kie rowca alltobuSll 

...... ..•.... , ............. . 
Ivlicjscowosc dnia 

K wali fikacj e/ 
uprawnienia 

Doswiadczenie Podslawa dysponowa-
rua tymi osobami 

(podpis osoby upruwnioncj skludaj(tcej 
oswiadczenie) 

UW:lga : W prt:ypadku dysponowania osob:l, ktora nk wchodzi w zakres zasobu k .. drowego wlasncgo Wykonawcy (lub zasobu wspal
nego w przypadku ofcrty zlozonej przez konsorcjum lub sp6 lk<: cywiln<t) - nald:y przedstaw lc wraz z orelta. pisem nc zobowi(~zani e 
wlasciwcgo podmiolu do udost~pniania dancj osoby do udzialu w wyko nywan iu za mowienia. 

*poprzcz od pow iednil! przckrdlenia naleiy dOSloso wac Iresc oswiadczcnia do stanLL Ibklycznego i Slntusli podmiotu, klc)[y je sk lada. 
Ij. : 

Wykollawcy wYSt"puj<tcego samodzicln ic w post~powall iu ; 
peinolllocnika wykonawcow (konson:ju lll. spolki cywi lncj) wsp61nie ubiegaj<tcych s i~ 0 udzidcn ic zamOwlenia . 
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Lp. 

1. 

ZALA CZNIK Nr 3 wykaz autobusow 

(Piecz'tc firmowa Wykonawcy) 

WY KAZ 
NA IUl~ DZI. \VYPOSAZ[:\, I.-\ Z" KLAOl i I l'RZ,\ I)Z[i\: T ECHi\' ICZN' :CII OOST.~ PNYC II WYKO NAWCY* 
W CE IX \V YKONAN IA ZA j\16\VI E~ I ,-\ WR_-\Z Z I~FOR\I.-\ CJ ,-\ 0 POOST.-\WI E OYSPO~OW,-\N I.\ TY~ II Z,-\ SOBA,\II , 

Wykaz autobusow spo rz'ldzony ua potrzeby prowadzonego przez G miu~ Ba boszewo pos t~ powa nia 
o udzielenie za m6wienia pub licznego 0 wa rtosci po nizej 30 000 euro na uslu gi w zak res ie dowozu 
uczniow do szk61 na terenie G miny Baboszcwo w ro ku szkoill ym 2018/201 9, 

IM IONA 

NAZWISKO I 
J,f/pisai: i lll if i na:u'isko pr:edHOlriciela JJ':rkOI1(1lfCY IIprOlfIJ iollego do skladallia O~; lf iadc=ellia If i lll/emll JVykOlwlI'(v 

J ako oso ba up rawniona do rcpreze ntowania nizej wymienionego/-ych Wykoll awcy/-o'w 

Ipopr :e: OdpOlfJedl1le pr:ekre~;lellia nale::.y dOSIOSOIrac tresc OSlriadc:enia do slallll jaktyc:nego i sIatllsl1 pOc/lllialll. kto/"yje sklada. 
I) .: 

'(rkollm rcy u:\"S/{!plljqcego salllod: ie/me 11' POsl¥Polrall jll: 
- I k k k '/1 I pe IIOII/ocm aUT O/ /tI1L"COlf ( ol1sorcjlliJI. Spo 'j cnd lIej) IL"SpO nie II b ie~aiqc\ 'c , sie 0 II d I : ie elfle :amOl riel1ia 

Wykonawca 

Adres 

Wykonawca 

Adres 

Skladajq,c ofert~ w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego, kt6rego przedmiotem Sq uslugi 
w za kres ie dowozu uczni6w do szk6t na terenie Gminy Ba boszewo w roku szkolnym 2018/20 19 oswiadczam/v, 
ie dysponuj~ Idysponujemy autobusami, zgodnie z wymaganiami Zamawiajqcego okreslonymi w SI\VZ, 

Charakterystyka autobusu 
(Typ, marka, model) Rok produkcji /lose miejsc 

(wpisac aulobusy wypro-- siedzqcych 
dulcowane me wczesrneJ 
J81c w 2000 rolcu) 

, .... ,. . . . ... . . .. , .. .. . . .. ... . . .• .. 

~ wykazac tylko autobusy przeznaczone do realizacji przedmiotu zam6wienia. 
~* • odpowiednie podkresfic . 

Podstawa do dysponowania 

- wlasnoSC.· · 
. zobolV!<,!zame innego podmiolu do oddama do dyspozyqi 
autobusu na olcres korzyslania pny wykonywamu zamowie-
nia " 
- inna pods/awB do dysponowama '" (wymlemc 

. w przypadku autobusow wynajt'# tych do/qczyc umow~ najmu autobusu tub pisemne zobowiqzanie wlasciwego podmiotu do 
udost~pniania autobusulautobusow na okres realizacji przedmiotu zam6wienia" 0 ktorym mowa w 8,1.22 ust. 2 
ustawy P.z.p. 

Oswiadczam(y) teo 
1. Autobusy wym ienione w wykazie Sq sprawne technicznie, z aktualnymi badaniam i technicznymi. 
2. Autobusy posiadajq aktualne na dzien skladania olert polisy ubezpieczen iowe OC i NW. 

Podpis i piecz~c imienna: ............ . 
(Osoba lub osoby upowatnione do zlotenia podpisu w imieniu Wykonawcy 

(Miejscowosc) (data) 
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ZalCJcznik nr 4 - wz6r umowy 

UMOWA Nr ..... .12018 

zawarta w dniu .... lipca 2018 roku w Baboszewie pomi~clzy: Gminl! Baboszewo 
NIP 567-179-04-40 z sieclzib'l. przy ut. Warszawskiej 9A, 09 - 130 Baboszewo 
reprezentowan'l. przez: 

W6jta Gminy Baboszewo - Pana ................... ... ... .... . 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy -

zwanym clalej "Zamawiajl!cym" 
a 
.............................................. , z siedzib'l. w ......................................................................... , 

NIP ............. ....... .......... ... ..... wpisan'l. do Centralnej Ewiclencji i Infonnacji 0 Dzialalnosci 
Gospodarczej*1 KRS* , reprezentowan ym przez: 

.. - zwanym dalej "WykonawCll". 

W wyniku rozstrzygni((cia post~powania 0 udzielenie zamOWleI1la publicznego 0 wartosci 
poni :i:ej 30000 euro, przeprowaclzonego w trybie zapytanie ofertowego (znak sprawy: 

OAiZP.271.2.IS.20 18), zawarto umow~ (clalej jako "Umowa") 0 nast((puj'l.cej tresci: 

§1 
Przedmiot Umowy 

I.Zamawiaj'l.cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji swiadczenie uslug 
transportowych w zakresie dowozu uczni6w zamicszka lych w Draminie do Szkoly 
Podstawowej im. Stanislawa Chojnackiego w Krajkowie, w roku szkolnym 2018/20 19. 
2.Przeclmiot zamowienia obejmuje: 

1 )dowo:i:enie clzieci szkolnych z miej scowosci Dramin (gm. Baboszewo) do Szkoly 

Podstawowej im. Stani slawa Chojnackiego w Krajkowie (gm. Raci'l.:i:). 

Godzina odjazdu autobusu z Dramina - 7~5 
2)odwo:i:enie dzieci po zaj ~ciach lekcyjnych ze Szkoly Podstawowej w Krajkowie do 

miejscowosci Dramin. Godzina odjazdu autobusu z Krajkowa 1430 z mo:i:liwosci'l.jej 

zmiany na wniosek dyrektora szkoly, w dostosowaniu do zakoI1czenia zaj~c 

lekcyjnych. 

3. Przew6z uczniow odbywac si~ b~dzie z wyl'l.czeniem przerw swi'l.tecznych, ferii 

zil110wych oraz innych przerw w nauce. 

§2 
Wspo lpraca Stron 

I.Wykonawca oswiadcza, i:i: dysponuje odpowiednil11 potencjalem techniczno

organizacyjnym, osobowym, finansowym, a tak:i:e uprawnieniami, wiedz'l. i kwalifikacjami 

pozwalaj'l.cymi na nale:i:yte zrealizowanie przedmiotu Ul11owY. 

2. Wyko nawca zobowi'l.zuje s i ~ wykonywac przedmiot umowy zgodnie z obowi'l.zuj'l.cymi 

przepisami prawa, tresci'l. i celem umowy. 
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3. Wykonawca zobowi<tzuje si~ informowae Zamawiaj <tcego w fonnie pisemnej 0 wszelkich 
istotnych okolicznosc iach, kt6re maj<t lub mog<t miee wplyw na wyko nanie przedmiotu 
umowy niezwlocznie, nie p6zni ej jednak ni z w ci<t£u l 2 godzin od powzi~cia infonnacji 
o ich zaistnieniu. 
4.lamawiaj<tcy zobowi<tzuje s i~ do wsp61dzialania z Wykonawq na kazdym etapie reali zacji 
umowy, 
5. Osobami uprawnionymi do kontaktu s<t: 

1 )po stronie Wykonawcy: ... ......... ....... .......... .. ..... , tel. ..... ..... .......... ....... ... . 
e-mail: ............. ..... ............ ........... ... ..... ...... .. .. .... ................. ... .. .. ....... ..... .. .. .. 
2)po stronie Zamawiaj<tcego: ......................................... .... ... ... ..... .... ...... .... . 

e-mail: ... ........ ... .... .... ...... ........... ............ ................................................. . 
6. Osoba wskazana w ust. 5 pkt 2) ni e jest uprawniona do skladania oswiadczen wol i 

w imieniu Zamawiaj<tcego. 
7. Zmiana os6b wymienionych w ust. 5 ni e powoduj e koniecznosci zmiany tresci umowy. 
Strony za wystarczaj<tce uznaj <t ni ezwloczne pisemne poinfonnowani e 0 dokonanej zmianie. 
Zmiana staje si(( skuteczna z chwil <t otrzymania przez drug<t Stron(( pisemnej informacji z 
danymi nowego przedstawiciela. 
8. 0 kazdej zmianie adresu Strona jest zobowi<tzana powiadomie niezwlocznie drug<t Stron((. 
Niedope!n ienie tego obowi<tzku skutkuje uznaniem korespondencji wys lanej na poprzednio 
wskazany adres za dor((czon<t. 

§3 
Obowi~zki Wykonawcy 

l.Oo obowi<tzk6w Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci : 
l ) przestrzeganie przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy przez kierowc6w autobus6w 

szkolnych, 
2) zapewnienie transpo11u uczni6w zgodnie z obowi<tzuj<tcymi przepisami, szczeg6lnie 

zapewnienie kierowc6w 0 odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 
3) dbanie 0 stan teclmiczny autobusu oraz punktualnose dowoz6w, 
4) wyposazenie kierowcy autobusu w telefon kom6rkowy, w celu umozliwienia natych

miastowego przekazania Zamawiaj<tcemu informacji 0 awari i lub kolizji lub wypadku 
z udzialem pojazdu, kt6rym wykonawca wykonywae b((dzie przedmiot zam6wienia. 

2.Wykonawca ponosi odpowiedzialnose za szkody oraz nast((pstwa nieszcz((sl iwych wypad-
k6w dotycz<tcych transpo110wanych os6b, a powstalych w zwi<tzku z ruchem pojazd6w me
chanicznych. Wykonawca oswiadcza, ze prowadzona przez niego dzialalnose gospodarcza w 
postaci przewozu os6b jest obj ((ta ubezpieczeniem OC w zakresie podstawowym i posiada 
polis(( ubezpieczeniow<t oraz posiada ubezpieczenie NW. 
3.Transport dzieci odbywae si(( moze tylko z opiekunem. 

4. W razie wyst<tPienia awarii srodka transportu Wykonawca zobowi<tzany j est zapewnie me
zwlocznie (n ie p6Zniej jak w ci<t£u 30 minut) zast((pczy srodek transportu, odpowiadaj<tcy 
rodzajowo pojazdowi dotychczas swiadcz<tcemu uslug(( lub 0 r6wnowaznym standardzie 
technicznym. 
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§4 
ObowillZki i uprawnienia Zamawiajl!cego 

I.Zamawiaj'lcy ma prawo clo sprawowania nadzoru nad wykonywaniem umowy. 

2. W ramach naclzorll nacl wykonywaniem lImowy Zamawiaj'lcy moze w szczegolnosci: 

I )z<tdac do wgl<tclu dokllmentow potwierclzaja,cych sprawnosc alltobusll, 

2)kontrolowac terminowosc i punktllalnosc wykonywanej uslllgi. 

3.W przypadku zastrzezet\ dotycz<tcych stanu technicznego pojazdu Zamawiaj<tcy ma prawo 

do zlecenia przeprowadzenia badat\ technicznych przez wskazan<t przez siebie stacjt( kontroli 

pojazdow. W razie potwierdzenia nienalezytego stanu technicznego pojazdu koszty 

przeprowaclzonych badat\ diagnostycznych ponosi Wykonawca oraz zobowi<tzany jest 

niezwlocznie poclstawic poj azd zast((pczy. 

4. W razie zaprzestania swiadczenia ustug lub nieprzyst'tPi enia przez Wykonawct( do 

swiadczenia uslug przewozowych w tenninie okreslonym w § 5 umowy Zamawiaj<tcy b((dzie 

lIprawniony do powierzenia wykonania uslug przewozu lIczniow innemll wykonawcy, 

a Wykonawca zobowi<tzllj e sit( do zaplaty calosci kosztow zwi<tzanych z wykonaniem 

przewoz6w zastt(pczych. 

5.Zamawiaj'lcy zobowi<tzuje sit( do zapewnienia opieki w czasie przewozu dzieci szkolnych. 

6.Zamawiaj<tcy zastrzega sobie prawo zmiany godzin przewozow okreslonych w § I lIst.2 

wynikaj<tcych ze zmiany planll zaj((c. 

7.Zamawiaj<tcy j est zobowi<tzany jest do: 
I) wsp61pracy z Wykonawc'l w celu nalezytego wykonania umowy, 
2) zaplaty Wykonawcy wynagrodzenia naleznego za wykonanit: przedmiotll umowy na 

warunkach i tetminach okreslonych w §7 niniej szej umowy. 

§5 
Termin realizacji przedmiotu umowy 

I . Wykonawca jest zobowi<tzany do reali zowania lIstug stanowi<tcych przedmiot zamowienia 
w rokll szkolnym 2018/2019 tj. w okresie od 03 wrzesnia 2018 r. do 21 czerwca 2019 r. 
z wyl<tczeniem feri iii nnych przerw w nauce. 

§6 
Wynagrodzenie 

1. Wykonawcy przys luguj e z tytulu wykonania lImowy wynagrodzenie w wysokoSci ......... .. . 

zl netto za jeden dziet\ przewozu dzieci zgodnie z § I ust.2 pkt 1,2 umowy. 

2. Prognozowane wynagrodzenie w poszczegolnych miesi<tcach: 
I )wrzesieit 2018 r. 20 dni x .... zl = ............. zl netto 
2)paidziernik 20 18 r. 23 dni x ...... zl = ............. zl nella 
3)listopad 2018 r. 20 dni x ...... zl = ........... 21 nella 
4)grudziet\ 2018 r. 15 dni x ...... zl = .............. zl nella 
5)styczen 2019 r. 18 dni x ...... zl = ............. zl nellO 
6)luty 20 19 r. 14 dni x ....... zl = ............. zl nello 
7)marzec 2019 r. 21 dni ......... zl = ........ .... 21 nella 
8)kwieciet\ 2019 r. 18 dni x ...... 21 = .......... ... 21 nello 
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9)maj 2019 r. 20 dni x ................ zl ; ................ zl netto 
1 O)czerwiec 20 19 r. 14 dni x ....... zl = ............... zl netto 

3.Maksymalne wynagrodzenie za caly okres reali zacji przedmiotll llmowy nie maze prze
kroczye kwoty: 

netto: ................. zl 
brutto: ............... .. zl 

z zastrzezeniem § 10 llst.2 pkt 2 umowy. 

4. Wykonawcy nie przyslugllj'l zadne roszczenia w stosllnku do Zamawiaj'lcego w przypadku 
nieosi'lgl1iecia przez Wykonawcl( wskazanej w ust. 2 lub us!.3 kwoty wynagrodzenia 
5. Cena jednostkowa okreslona w ust. 1 jest stala przez caly okres realizacji niniejszej umo
wy. 
6.Cena jednostkowa okreslona w ust.1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnose Wykonawcy 
z tytlliu oszacowania wszelkich koszt6w zwi'lzanych z realizacj'l przedmiotu umowy wynika
j'lcych wprost z OpiSlI przedmiotll zam6wienia, a takze oddzialywanie innych cZYlmik6w mo
g'lcych miee wplyw na koszty, w tym w szczeg61nosci obejmuje ryzyko WZroStli cen oleju 
napl(dowego. 

§7 
Rozliczenia i platnosci 

I.W ramach nll1i eJszeJ Umowy Zamawiaj'lcy dokol1Llje platnosci za rzeczywist'l ilose dni 
swiadczenia llslllg w ramach niniejszej llmowy w danym miesi'lcu. 
2.Naleznose Wykonawcy w okresach rozliczeniowych bl(dzie ustalona na podstawie faktury 
potwierdzonej przez Dyrektora Szkoiy Podstawowej w Krajkowie w zakresie ilosci dni 
przewozu dzieci na trasie Dramin - Krajkowo. 
3. Do wyliczonej naleznosci Wykonawca doliczy podatek VAT, wedlug obowi'lzuj'lcej w 
dniu wystawienia faktury, stawki podatku VAT. 
4.Strony ustalajq, ze: 

I) Wykonawca wystawi fakturl( V AT obejmllj'lC'l naleznosci za dany okres rozli
czeniowy w terminie do 5 dni po llplywie okresu rozliczeniowego, a za mie
si'lc grudziell do 24 grudnia. 

2) Zamawiaj'lcy zobowi'lzuje sil( dokonae kazdorazowo zaplaty naleznosci prze
lewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni od otrzymania 
prawidiowo wystawionych faktur. 

3) za dzien zapiaty uznaje sil( datI( obci'lzenia rachllnkll bankowego Zamawiaj'l-
cego. 

5. W przypadku niedotrzymania tenminu piatnosci faktur, Wykonawca maze obci'lzyc Zama
wiaj'lcego odsetkami ustawowymi. 
6.0 zmianach danych kont bankowych Strony zobowi'lZllj 'l sil( wzajemnie powiadamiac. 
7. Wykonawca wystawi fakturl( w nastl(puj'lcy spos6b: 

Nabywca: Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, 
NIP 567-17-90-440 
Odbiot'ca: Urz'ld Gminy Baboszewo 

8.Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiaj'lcego nie ma prawa dokonywania cesji wierzy
telnoSci z tytulu wynagrodzenia naleznego za reali zacje przedmiotu llmowy. 
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§8 
Odst!!pienie od umowy 

I. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj'l.cej, ze wykonanie umowy nie 
lezy w interesie publicznym, czego ni e mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczel1stwa 
paI1stwa lub bezpieczenstwu publicznemu , Zamawiaj'l.cy moze odst'lPic od umowy 
w terminie 30 dni od powzit(cia wiadomosci 0 tych okolicznosciach. 
2.Zamawiaj 'l.cemu przysruguje prawo do odst'lPienia od niniejszej umowy r6wniez 
w przypadku: 
I )nieprzyst'lPienia przez Wykonawct( do reali zacji umowy w terminie 3 dni od daty, w kt6rej 
Wykonawca miat rozpocz'l.C realizacjt( umowy. 
2) nienalezytego wykonywania przez Wykonawct( umowy w tym wykonania przewozu 
dzieci niezgodnie z obowi'l.zuj'l.cymi przepisami, ustalonymi warunkami oraz naruszenia 
terminowoSci czy nieprzestrzegania ustalonych tras przejazdu. 
3. W przypadku, 0 kt6rym mowa w ust. I i ust.2 , Wykonawca moze z'l.dac wyt'l.cznie 
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czt(sci umowy. 
4.Strony postanawiaj'l., ze odst'lPienie nastt(puje ze skutkami na przysz tosc 

§ 9 

Kary umowne 
I.Zamawiaj'l.cy moze naliczyc Wykonawcy kary umowne: 

I) za odst'lPienie od umowy z przyczyn lez'l.cych po stronie Wykonawcy - 10% wyna
grodzenia okreslonego w § 6 ust.3 ; 

2) w przypadku niewykonania przewozu dzieci w danym dniu w wysokosci 0, I % wyna-
grodzenia wskazanego w § 6 us!. 3; 

2. Zaptata kar umownych moze nast'lPic poprzez potr'l.cenie z wynagrodzenia Wykonawcy. 
3.Kary umowne podlegaj'l. stosownemu t'l.czeniu. 
4.Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiaj'l.cy moze dochodzic od
szkodowania uzupetniaj'l.cego na zasadach og6lnych. 

§ 10 
Zmiany umowy 

I. Niedopuszczalna jest pod rygorem mewaznosci zmiana istotnych postanowien zawaI1ej 
Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy 
z zastrzezeniem ust.2 -3. 
2.Zmnawiaj'l.cy zgodnie przewiduje nastt(puj'l.ce przypadki zlTiiany wynagrodzenia 
Wykonawcy: 
I) zmiany urzt(dowej stawki podatku V A T, 

2) zmniejszenia lub zwit(kszenia zakresu rzeczowego umowy tj. zmiana prognozowanej ilo

sci dni dowozu dzieci do szk61. Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulee zmianie w zalezno

sci od faktycznej ilosci dni dowozu, a t'l.czna wartosc zmian wynagrodzenia z tyturu zmniej

szenia lub zwit(kszenia zakresu rzeczowego umowy jest mniejsza od 10% wartoSci okreslo

nej odpowiednio w §6 us!. 3 umowy. 
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3.Wykonawc~, ktoremu Zamawiaj,\cy udzielil zamowienia moze zastqpie nowy wykonawca 

powstaly w wyniku pol'\czenia, podzialu , przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsi~biorstwa, 0 ile nowy wykonawca 

spelnia warunki udziatu w post~powaniu, oraz nie poci'l.ga to za sob'l innych isto tnych zmian 

umowy, 

4. Wszelkie zmiany postanowiel1 umowy wymagaj,\ fonny pisemnej pod rygo rem 

l1l ewaznoscl. 

§ II 

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy 
I . Wykonawca jest zobowi,\zany do posiadania przez caly okres realizacj i umowy wa:i:nej 

polisy ubezpi eczeniowej OC z tytUh.l prowadzenia dziatalnosci gospodarczej zwi,\zanej 
z przedmiotem umowy na kwot~ minimum 50 000,00 zt (s townie: pi ~edziesi'\t tysi~cy 

zlotych 00/100). 

2. Polisa powinna obejmowae swym zakresem co naj mniej odpowiedzialnose za szkody 
ponies ione przez osoby trzecie w wyniku smierci, uszkodzenia cia/a, rozstroj u zdrowia 
(szkoda osobowa), a takZe odpowiedzialnose za szkody w wyni ku utraty, zn iszczenia lub 
uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich oraz odpowiedzialnose za szkody 
spowodowane raz,\cym niedbalstwem lubli bti'(dami Wykonawcy (szkoda rzeczowa), 

powsta/e w zwi,\zku z wykonywaniem ro ustug obj ~tych przedmiotem Umowy. 
3. Polisa powin na bye przedtozona Zamawiaj,\cemu najp6Zniej w dacie zawarcia umowy. 
W przypadku wygasni~ci a, w okresie obowi'\zywania umowy, poli sy ubezpieczeniowej OC 

Wykonawca zobowi'\zany jest przedtozye Zamawiaj,\cemu, nie pMn iej ni z w dniu 
wygasn i ~cia poli sy, now,\ po li s~ lub dokument stwierdzaj'lcy kontynuacji'( ubezp ieczenia. 

4. W przypadku nieprzecltozenia Zamawiaj,\cemu przez Wykonawc~ kontynuacji 

ubezpieczenia w tenninie, 0 ktorym mowa w ust. 3, Zamawiaj'lcy rna prawo odstqpie od 
umowy w tenninie 30 clni kalenclarzowych od clnia powzii'(cia 0 powyzszym infonnacji 
i naliczye kar~ umownq, 0 ktorej mowa w § 10 ust. I pkt I umowy. 

§12 
Sila wyzsza 

I.Niewykonanie w ca/osci lub w cZi'(sci zobowi'lzaI1 Stron wynikaj'lcych z niniejszej Umo wy 
nie moze bye wykorzystane wobec clrugiej Strony clo clochodzenia roszczen, jesli przyczyn,\ 
ni ewykonania jest si la wyzsza. 

2.Przez siti'( wyZsz,\ rozumie s i ~ zclarzenia niemozliwe do przewidzenia, w chwili zawierania 
Umowy, na ktore strony nie maj,\ wptywu i s'\ przez Strony ni emozliwe do pokonania, a w 

szczegolnosci: kl~ski zywiolowe, wOJ ny I inne zdarzenia uniemozliwiaj,\ce wykonanie 
Umowy. 

§ 13 
Postanowienia koncowc 

I.Strony maj ,\ obowi,\zek wzajemnego informowania 0 wszelkich zmianach swojego statusu 
prawnego, a takze 0 wszczi'(ciu lub z lozeniu wniosku w przedmiocie post~powania 

upadlosciowego, uktadowego i likwiclacyjnego, a takze 0 zmianach adresu. 
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2. W przypadku niepoinfonnowania drugiej Strony 0 zmianie adresu, pisma wyslane na adres 

podany w kOl11parycji niniej szej umowy uwaza sit( za dostarczone do adresata. 
3.Strony deklarujq, iz w razie powstaniajakiegokolwiek sporu wynikaj'lcego z interpretacji 
lub w zwi'lzku z wykonywaniem umowy, podejm'l w dobrej wierze negocjacje w celu 

porozumienia w zakresie rozstrzygnit(cia takiego sporu. Jezel i negocjacje nie doprowadz'l do 
rozwi'lzania sporu w tenninie 30 dni kalendarzowych od pisemnego wezwania do wszczt(cia 
negocjacji , spor taki Strony poddaj 'l rozstrzygn i«ciu przez S'ld powszechny wlasciwy dla 
siedziby Zamawiaj'lcego. 

4.Ul11owt( niniej sz'l sporz'ldzono w trzech jednobrzmi'lcych egzemplarzach, z czego jeden 
otrzYl11uje Wykonawca, dwa Zamawiaj 'lcy. 
5. [ntegral n'l czt(sc umowy stanowi'l nast t(puj 'lce dokumenty: 
I) oferta Wykonawcy, 
6. W sprawach nieuregulowanych niniejsz'l umow'l maj'l zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz inne powszechnie obowi'lZllj'lCe przepisy prawa odnosz'lce sit; do przedmiotu 
111110Wy. 

ZAMAWIAJI\CY WYKONAWCA 

~zapis br;dzie dostosowany do tresc; oferty 
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