
ZP.271.2.18.2019 - ustugi dowozu uczni6w do Szkoty Podstawowej im. Stanistawa Chojnackiego Krajkowie 
w roku szkolnym 2019/2020 

GM INA BABOSZEWO 
09-130 BJ hoszewo. ul. Warszawsl<a 9A 

Regon 130378054 
NIP 5671790440 

ZAPYTANlE OFERTOWE 

Baboszewo, dnia 09 sierpnia 20 19 r. 

Gmina Baboszewo (zwana dal ej "Zamawiaj'lcym") 
reali zacjt( zadania pn. "Dow6z uczni6w do Szkoly 
Krajkowie w roku szkolnym 2019/2020". 

zaprasza Wykonawcow do ziozenia ofe11Y na 
Podstawowej im. Stanislawa Chojnackiego 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO. 

Gmina Baboszewo 

ul. Warszawska 9A, 09 ~ 130 Baboszewo. woj. mazowieckie 

NIP 567 1790440, REGON 130378054 

tel. (23) 66 II 09 1, fax (23) 66 II 071 

e-mail: zp@gminababoszewo.plurzad@gminababoszewo.pl 

II. TRYR IJDZIF:I.F:NTA ZAMOWIENIA 
Zapytanie ofertowe w post((powaniu 0 lldzieleni e zamowienia publicznego 0 wartosci szacunkowej 
ponizej 30000 ellro (z wyiaszeniem stosowania przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamowien publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 1l.PZp Dz.U. 2018, poz.1986, ze zm.) 

Ill. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. 

Przedmiot zamowienia obejmllje: 
I)dowozenie dzieci szkolnych z miejscowosci Dramin (gm. Baboszewo) do Szkoiy 
Podstawowej im. Stanisiawa Choj nac kiego w Krajkowie (gm. Raci 'lz). 
Godzina odjazdll autobllSll z Dramina ~ 7.5 

2)odwozenie dzieci po zaj t(ciach lekcyjnych ze Szkoiy Podstawowej w Krajkowie do 
miejscowosci Dramin. Godzina odj azdu autobusll z Krajkowa 14JO z mozliwosci'ljej zmi any na 
wniosek dyrektora szkoiy, w dostosowanill do zakonczenia zajt(c lekcyj nyc h. 

Przewoz llczn i6w odbywac sit( bt(dzie z wyi'lczeniem przerw swi'ltecznych, ferii zimowych oraz innych 
przerw w nauce. 
Dzienna trasa Dramin - Krajkowo oraz Krajkowo-Dramin wynosi 8 km. 

Prognozowana ilosc dni dowozu uczniow w poszczegolnych miesi,!cach: 
1 )wrzesien 2019 r. -21 dni 
2)pazdziemik 2019 r. -22 dni 
3) li stopad 20 19 r. -19 dni 
4)grlldzien 20 19 r. -15 dni 
5)stycze11 2020 r. -21 dni 
6) lllty 2020 r. -1 0 dni 
7)marzec 2020 r. -22 dni 
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V. KRYTERIUM OCENY OFERT 
I. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najnizsza cena. 

2. Wykonawca okresli cent< oferty, kt6ra stanowic bt<dzie wynagrodzenie ryczaltowe za realizacjt< 

przedmiotu zam6wienia, podaj<tc j<t w zapisie liczbowym i slownie z dokladnosci<t do grosza (do dw6ch 

miejsc po przecinku). 

3. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwi<tzane z realizacj<t przedmiotu zam6wienia. 

w tym ryzyko i odpowiedzialnose Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich koszt6w zwi<tzanych z 

realizacj<t przedmiotu umowy, a tak:i:e oddzialywania innych czynnik6w maj<tcych lub mog<tcych miee 

wplyw na koszty. 

4. Niedoszacowanie, pominit(cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie maze bye 

podstaw<t do z<tdania zmiany wynagrodzenia rycza ltowego. 

VI. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY. 

I.Oferta powilma bye sporz<tdzona na "Fonnularzu ofertowym" stanowi<tcym zal<tcznik Nr I do 
niniejszego zapytania, podpisana przez osob((i'y uprawnione do wystt(powania w imieniu Wykonawcy 
i opatrzona pieczt(ci<t Wykonawcy. 
Do oferty nalezy zalqczyc: 
I)pelnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku skladania oferty przez pe!nomocnika, 
2)aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji dzialalnoSci gospodarczej , 
wystawiony nie wczesniej jak 6 miesit(cy przed skladaniem ofert i poswiadczony za zgodnosc 
z oryginalem przez Wykonawct(, 
3)wykaz wykonanych, a w przypadkll swiadczeit okresowych lub ci'tglych r6wniez wykonywanych 
lISillg przewozu os6b, w okresie ostatnich trzech lat przed lIplywem terminu skladania ofert, a jezeli 
okres dzialalnosci jest kr6tszy w tym okresie wraz z podaniem dat wykonania 
i podmiot6w na rzecz kt6rych uslugi przewozu os6b zostaly wykonane oraz zalqczeniem dowod6w, czy 
zostaly wykonane lllb s<t wykonywane nalezycie (zal<tcznik nr 3). 
4)wykaz pojazd6w (autobuslblls) dostt<pnych Wykonawcy wraz z infonnacj<t a podstawie dysponowania 
(zal<tcznik nr 4). 

2. W toku oceny ofert Zamawiaj<tcy maze z<tdac od Wykonawc6w wYJasnieit dotycz<tcych tresci 
zlozonych ofert. 

VII, TERMIN I MIEJSCE ZLOZENIA OFERTY, TERMIN OTWARCIA OFERT, 

I.Ofe11t< nalezy zlozyc do 19 sierpnia 2019 r, roku do godz. 11 00 - za posrednictwem poczty/kuriera 
lub osobiscie na adres: Urzqd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo 
lub osobiscie w KANCELARII OGOLNEJ Urz"du Gminy Baboszewo w zamkni"tej kopercie 
z napisem "Oferta na dow6z uczni6w do Szkoly Podstawowej im. Stanislawa Chojnackiego 
Krajkowie w roku szkolnym 2019/2020". 
2.0fe11y zlozone po terminie nie zostanq rozpatrzone. 

3.0twarcie ziozonych ofert nastqpi w dnill 19 sierpnia 2019 r. godz. 11°5 w pok. Nr 7 Urzt;dll Gminy 

Baboszewo. 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporzqdzenia Parlamentll Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i 



ZP.271.2 .18.2019 · ustugi dowozu uczni6w do Szkoty Podstawowej im. Stanistawa Chojnack iego Krajkowie 
w roku szkolnym 2019/2020 

5.0soby uprawnione do porozumiewania sit( z Wykonawcami: 
I) w sprawach zwi'lzanych z przedmiotem zamowienia: 

Pan Wojciech Wolder, e-mail: wolder@gminababoszewo.pl 
2) w sprawach zwiqzanych z procedur<\. udzielenia zamowienia publicznego: 

Pan Zbigniew SuliIiski, e- mail:zp@gminababoszewo.p l 
6.lamawiaj'tcy zastrzega sobie prawo do zamknit(cia post"powania 0 udzie lenie zamowleme bez 
rozstrzygnit(cia i podania przyczyny, jak rowniez dalszych negocjacji z Wykonawc'l, ktory zlozy 
najkorzystniejsz<\. Orel1t( lub uniewaznienie postt(powania, bez prawa roszczeIi Wykonawcow do zwrotu 
kosztow uczestnictwa w postt(powaniu (przygotowania ofel1Y). 

7. Tennin zwi<\.zania z ofel1<\. wyznacza sit( na 30 dni liczonych od dnia skladania ofel1. Pierwszym 
dniem okresu zwi'tzania ofel1'tjest dzieIi, po ktorym uplywa tennin skladania ofel1. 

S~1JetOr1 Gminy 

Zalaczniki: 
I. Fonnularz ofel1y (wz6r - zal. nr I) 
2. Wykaz os6b (wzor - zal<\.czni k nr 2), 
3. Potencjal techniczny - wykaz pojazcl6w (wz6r za l'tcznik nr 3) 
4. Wykaz wykonanych dostaw (wzor - za l<\.czn ik nr 4), 
5. Wz6r umowy (za l'lcznik nr 5) 



ZAt..4CZNIK Nr 1 Formularz oferty 

(P iecz~c firm owa Wykonawcy ) 

OFERTA 
__________ [data] 

GMINA BABOSZEWO 
[nazwa Zamawiajqcego] 

Adres: 09-130 Baboszewo 
ul. Warszawska 9 A 

w pos t~powa n ill 0 udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie zapyta nia ofer towego 0 
wa rtosci poniiej 30000 curo. 

I. DA:'-IE WYKONAWCY*' 

'-
p e lna na zwa finn y ( \Vy ko na wcy p e ln o moc ni ka ·~ ) 

1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1 
REGON 

ko d mi ejscowosc 

strona intemetowa 

numer te lefonu sracjonamego 

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

ulica nr lok:lJu woj \!wodZIWO 

------~~~,----------
e-mail 

numer faksu 

Osoba upowai niona do reprezentacji vVykonawcy ow i podpisuj 'l.ca o fert~: 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zama\viajll.cym: ______________ _ nr te l. 
komorkowego _______ _ 

Dane teleadresowe na ktore nalezy przekazywac korespondencj~ zwiqzanq z niniejszym postf(powan iem: 
Faks: .. .. ......... e-mail...... .. ........... . 
Adres do korespondencji Uezeli inny niz adres 
siedziby) ............................. . 
Dzialalnosc gospodarczq prowadzimy na podstawie wp isu do KRS*:!/CEIDG* ,! 

pe ln a nazwa f i rm y (k o k jneg o Wy ko naw cy wspo lnic u b k gaj<tceg o si~ 0 zaill o wic n i<) 

1_1_1_ 1_1_ 1_ 1_ 1_ 1_ 1 
!J_ I_ I 

REG ON 

kod miejscowosc 

strona intemetowa 

numer tele fonu 

1 

1_ 1_ 1_ 1_-1_ 1_ 1_ 1_- 1_1_ '-..: 

NIP 

ulica nr domw nr !okalu wojcwOdzlwo 

-----~-~@~-----
e-mai l 

numer faksu 



ZAUlCZNIK Nr 2 - wykaz aSDb 

(Piecz~c firmowa Wykonawcy) 

I. W1X\Z OSOIl S"I EROW.-\'i l T II PRZEZ 1\"\'''0;\ .\ WC~ DO REAlIZAC.JI z.UI(mIE~I . 1 rnlllCZi\EGO. 
II· SZCZEGOL'iOSCI ODPOWIWZI.I Li\ \ CH ZA "IEROW.I 'i IE .IlTOBrSA 11100 PRZEwozr lTZM O\\,. 
Wykaz sporz'ldzony na pmfzeby prowadzonego przez Gmint( Baboszewo post~powania 0 udzielenie 
zamc)\vienia publicznego w trybie zapytania ofertO\vego ZP. 271.2 .1S.20 19 na uslugi w zakresie dowozu 
lIczniow do Sz li..oJy Podstawowej illl. Stan islawa Chojnackiego w Krajkowie w roku szkolnym 2019/2020. 

IMIO NA* 

NAZWISKO* ! 
*Wpisac imi~ i nazwisko przedstawicida Wykonawcy upr:l\\'nion<;!go do ,;k lad:H1ia oswiaJczenia w imieniu Wykonawcy 

Jako osoba uprawniona do reprezentowa nia nizej wymicnionego/-ych i< \Vykonawcy/-6w* 

'I,\!'ykonawca 

Adres 

\Vykonawca 

Adres 

Skladaj(tc ofert t;: w post~powaniu 0 udziel~nie zamowien ia publicznego, ktorego przedmiotern S,! us tugi 
w zakresie dowozu uczni6w do szkty Podstawowej im. Stanistawa Chojnackiego w Krajkowie w roku szkolnym 

2019/2020 oswiadczam/v, ze dysponuj~ /dysponujerny osobami, ktore b~d,! uczestniczyc \v \.vy·konywaniu 
zamowl~Ola. zgo d k ·1 SIWZ me z wyrnagamaml zamaWla)'tcego 0 res onyml w 
lmi~ Zalaes wykonywa-
i nazwisko nych czynnosci 

Miej scowosc dnia 

Kwalifikacje/ 
uprawnienia 

Doswiadczenie Podstawa dysponowa-
nia tymi osobami 

(podpis osoby uprawnioncj skladajqcej 
oswiadczeni~) 

Uwaga : W przYPlIdku dyspollowania osub.1., kto rJ nie wchodzi w zak res z<lsobu kadrowego wlasnego Wyko nawcy (!ub zasob u wspol
nego w przypaJku oCell Y zlozonej pruz kOllsorcjulll lub sp6lk~ cywi ln:u - nakzy przedstawic wmz z o rert~ pisem ne zobow i.\zanie 
wla~ciwego POdlll iotli do udosh;pniania danej osoby do udziatu w wykonywaniu zamowienia. 

*poprzez odpowicdllie przekrciknia nakzy dostosowac treSC oswiadczcnia do stanu faktyczncgo i Sialusu podmiolu. ktory je sklnda , 
tj.: 

Wykonawcy wyst~puj'lcego samodzidnie w posl~powan i ll; 

pctnolllocnika wykonawcow (konsorcjurn. spolki cywi lno:j ) wspolnilO! ubilO!gaj~cych si~ 0 udzieknie zarnowio:nia. 
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ZAtACZNIK Nr 4 do SIWZ - wykaz uslug 

(Piecz~c firmowa Wykonawcy) 

WYKAZ USlUG 

Wykonanych , a w przypadku swiadczen okresowych lub ci~g/ych r6wniei: wy
konywanych w okresie ostatnich 3 lat przed up/ywem terminu skladania ofert 
(a jeteli akres prowadzenia dzialalnasci jest kr6tszy - w tym akresie). 

Wykaz sporzqdzony na potrzeby prowadzonego przez Gmin~ Baboszewo post~powania 0 udzielenie 
zam6wien ia publicznego na uslugi w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271.2.18.2019, na uslugi 
w zakresie dowozu uczni6w do Szkoly Podstawowej im. Stan islawa Chojnackiego w Krajkowie 
w roku szkolnym 2019/2020 

Przedmiot uslugi Wartosc uslugi zl Data (okres) Nazwa i adres podmiotu 
(Wyslczegolmc tylko uslug l w zakresle iransportu brutto (z pod . VAT) wykonania na rzecz kt6rego usluga 
drogowego osOb na przykiad przew6z dZleCI 
~zkolnych !ransport putlllczny os6b :Ip.) uslugi byla wykonana 

Uwagi: 

2)Wykonawca winien wykazac .";0 r3Jlr'~,~, /:~'~;1'3 .5/:<:~ j .... ;I'·l(·~ ",I'I( ~r/. 3. ' 3 ,I, 1);",~~3;~ ".5:3: 'u;h : -: ~:,"l -~: .cr:~~' 

.:: .. 'y,',3~' :c:'~ "j 3,<,;a;;;1' ;1 J;;J , 3 ,-= : &' :);C~i..!:: :1'3'')3';' ~3: ~·']r3 :: 1 .', ',~\;)" ·-?3.~ C0,~;a,i!r:'1 " d transporcie drogowym 
os6b przez okres co najmniej 10 miesif{cy i 0 wartosci nie mniejszej nit 15000.00 zl brutto (z pod. VAn. 

3)Na/eiy zafCfczye dowody okreslajqce. czy uslugi zostafy wykonane /ub Sq wykonywane na{eiycie. Dowodami Sq referencje. 
bqdi inne dokumenty wystawione przez podmiot. na rzecz ktorego usfugi by/v wykonywane, a w przypadku swiadczen 
okresowych {ub ciqg/ych Sq wykonyvvane. a jeteli z uzasadnionej przyczyny 0 obiektyvvnym charakterze Wykonawca nie jest w 
stanie uzyskae tych dokument6w - oswiadczenie wykonawcy. W przypadku swiadczen okresowych lub ciqglych nadal 
wykonywanych referencje b~di inne dokumenty potwierdzajqce ich naletyte wykonanie powinny bye wydane nie wczesniej nit 
3 miesiqce pned uplywem terminu skladania ofert. 

Pod pis i piecz~c imienna: .............................. .. ............. . 
(Osoba (ub osoby upowainione do zloienia podpisu w imieniu Wykonawcy) 

(Miejscowosc) (data) 
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Zalqcznik tVr 5 - wzor umowy 

UMOWANr 12019 

zawarta w dniu ......................... 2019 roku w Baboszewie pomit<dzy: Gmiol! Baboszewo 
N [P 567- 179-04-40 z siedzib<\. przy ul. Warszawskiej 9A, 09 - 130 Baboszewo 
reprezentowan<\. przez: 
W6jta Gminy Baboszewo - Pana ................................................................... .. . 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani .......... ... .............. ... .......... .... ......... . 
zwanym dalej "Zamawiaj"cym", 
a....... ............................ z siedz ib<\. w ......... ........ ... ................ , NrP .......................... .. 
wpisaml do ................ .... .................................. ........ .. - zwanym dalej "Wykonawclj". 

W wyniku rozstrzygnit<cia postt<powania 0 udzielenie zam6wienia publicznego 0 wartosci 
ponizej 30000 euro, przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego (znak sprawy: 
ZP.27 1 .2 ... .... 2019), zawarto umowt< (dalej jako "Umowa") 0 nastt<puj<\.cej tresci: 

§l 
Przedmiot Umowy 

I.Zamawiaj<\.cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji swiadczenie uslug 
transportowych w zakresie dowozu uczni6w zamieszkalych w Draminie do Szkoly 
Podstawowej im. Stanislawa Chojnackiego w Krajkowie, w roku szkolnym 2019/2020. 
2.Przedmiot zam6wienia obejmuje: 

1 )dowozenie dzieci szkolnych z miejscowosci Dramin (gm. Baboszewo) do Szkoly 
Podstawowej im. Stanislawa Chojnackiego w Krajkowie (gm. Racia,z). 
Godzina odjazdu autobusu z Dramina - 7.5 

2)odwozenie dzieci po zajt<ciach lekcyjnych ze Szkoly Podstawowej w Krajkowie do 
miejscowosci Dramin. Godzina odjazdu autobusu z Krajkowa [./JO z mozliwosci<\.jej 
zmiany na wniosek dyrektora szkoly, w dostosowaniu do zakonczenia zaj«e 
lekcyjnych. 

3. Przew6z uczni6w odbywae sit< bt<dzie z wyl<\.czeniem przerw swi<\.tecznych, ferii 
zimowych oraz innych przerw w nauce. 

§2 
Wspolpraca Stroo 

I. Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje odpowiednim potencjaiem techniczno
organizacyjnym, osobowym, finansowym, a takze uprawnieniami , wiedz<\. i kwalifikacjami 
pozwalaj<\.cymi na nalezyte zreal izowanie przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca zobowi<\.zuje sit< wykonywae przedmiot umowy zgodnie z obowi<\.zuj<\.cymi 
przepisami prawa, tresci<\. i celem umowy. 
3.Wykonawca zobowi<\.zuje sit< informowae Zamawiaj<\.cego w fonnie pisemnej 0 wszelkich 
istotnych okolicznosciach, kt6re maj <\. lub mog<\. miee wpiyw na wykonanie przedmiotu 
umowy niezwlocznie, nie p6Zniej jednak niz w ci<tgu 12 godzin od powzit<cia infonnacji 
o ich zaistnieniu. 
4.Zamawiaj<\.cy zobow i<\.zuje sit< do wsp61dziaiania z Wykonawc<\. na kazdym etapie realizacji 
umowy, 
5. Osobami uprawnionymi do kontaktu s<\.: 

1 )po stronie Wykonawcy: Pan ......................... .. ............ .. ..... , tel. ............ .. .................. . .. 



uprawniony do powierzenia wyko nania ustug przewozu uczni6w innemu wykonawcy, 

a Wykonawca zobowi ~zuj e siC( do zaplaty catosci koszt6w zwi~zanych z wykonaniem 

przewoz6w zast«pczych. 

5.Zamawiaj ~cy zobowi~zuje sit( do zapewnienia opieki w czasie przewoZll dzieci szkolnych. 

6.Zamawiaj~cy zastrzega sobie prawo zmiany godzin przewoz6w okreslonych w § I ust.2 

wynikaj~cych ze zmiany planu zaj C(c. 

7.Zamawiaj~cy jest zobowi~zany jest do: 
I ) wsp6 lpracy z Wykonawc~ w celu nalezytego wykonania umowy, 
2) zaplaty Wykonawcy wynagrodzenia naleznego za wykonanie przedmiotu umowy na 

warunkach i tenninach okreslonych w § 7 niniejszej umowy. 

§5 
Termin realizacji przedmiotu umowy 

I. Wykonawca jest zobowi~zany do realizowania ustug stanowi ~cych przedmiot zam6wien ia 
w roku szkolnym 201912020 tj. w okresie oel 02 wrzesnia 2019 r. do 26 czerwca 2019 r. 
z wyl~czeniem ferii i innych przerw w nauce. 

§6 
Wynagrodzenie 

I. Wykonawcy przysluguje z tytUhl wykonania umowy wynagrodzenie w wysokosci 

zl nellO za jeden dzieri przewozu dzieci zgodnie z § I ust.2 pkt 1,2 umowy. 

2. Prognozowane wynagroclzenie w poszczeg61nych l11iesi~cach: 
I )wrzesien 2019 r. 21 dni x ....... zl = . .. ...... zl nett a 
2)pazdziernik 2019 r. 22 dni x ........... zt = ............... zl netta 
3 )Iistopad 2019 r. 19 dni x .......... zl = . .. ... zt netta 
4)gnJdzieJi 2019 r. IS dni x .......... zl = ...... .. ... zl nett a 
5)styczen 2020 r. 21 dni x ........... zl = ..... zl netto 
6)luty 2020 r. 10 dni .x .... zl = ..... ...... zl netto 
7)marzec 2020 r. 22 dni x.. .......... zl = ...... z l netta 
8)kwiec ien 2020 r. 18 dni x ............ z l = ................ zl netta 
9)maj 2020 r. 20 dni x .......... zl = ........ zl nett a 
1 O)czerwiec 2020 r. 19 dni x ............. zl = ........................ zl netta 

3.Maksymalne wynagroclzenie za caly okres realizacji przeclmiotu umowy nie moze prze
kroczyc kwoty: 

netto: .................. zl 
brutto: .......................... zl 
z tego pod. VAT: ...................... , 

z zastrzezeniem § 10 ust.2 pkt 2 umowy. 

4.Wykonawcy nie przysluguj~ zadne roszczenia w stosunku clo Zamawiaj~cego w przypadku 
nieosi~nit(cia przez Wykonawct( wskazanej w ust. 2 lub usU 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 odpowiedzialnosc Wykonawcy 
z tytutu oszacowania wszelkich koszt6w zwi~zanych z realizacj~ przedmiotu umowy wynika
j ~cych wprost z opisu przedmiotu zam6wienia, a takze oddzialywanie innych czynnik6w mo
g~cych miec wp\yw na koszty, w tym w szczeg61nosci obejmuje ryzyko wzrostu cen oleju 
napt(clowego. 
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§9 
Kary umowne 

I.Zamawiaj'lcy naliczy Wykonawcy kary umowne: 

I) za odst'IPienie od umowy przez Zamawiaj'lcego z przyczyn lez'lcych po stronie Wyko
nawcy w wysokosci l O% wartosci wynagrodzen ia netto okreslonego w §6 ust.3 , 

2) za odst'IPienie od umowy przez Wykonawct< z przyczyn nie lez'lcych po stronie Zama
wiaj'lcego w wysokosci l O% l O% wartosci wynagrodzenia netto okreslonego w §6 ust.3 , 

3) w przypadku niewykonania przewozu dzieci w danym dniu w wysokoSci 0, 1 % wynagro
dzenia wskazanego w § 6 Ust. 3; 

2. Zaplata kar umownych moze nast'IPic poprzez potr'lcenie z wynagrodzenia Wykonawcy. 
3.Kary umowne podlegaj'l stosownemu l'lczeniu. 
4.1 ezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiaj'lcy moze dochodzic od
szkodowania uzupe!niaj'lcego na zasadach og6lnych. 

§ 10 
Zmiany umowy 

l.Niedopuszczalna jest pod rygorem ntewaznoScI ZITIlana istotnych postanowiel1 zawartej 
Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy 
z zastrzezeniem ust.2 -3. 

2.Zamawiaj'lcy zgodnie przewiduje nastt<puj'lce przypadki ZITIlany wynagrodzenia 
Wykonawcy: 
l) zmiany urz~dowej stawki podatku VAT, 
2) zmniejszenia lub zwit;kszenia zakresu rzeczowego umowy tj. zm iana prognozowanej ilo

sci dni dowozu dzieci do szk6t. Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie w zaleino

sc i od faktycznej ilosci dni dowozu, a l'lczna wartosc zmian wynagrodzenia z tytulu zmniej 

szenia lub zwit<kszenia zakresu rzeczowego umowy jest mniejsza od lO% wartosci okreslo

nej odpowiednio w §6 ust. 3 umowy. 

3. Wykonawct<, kt6remu Zamawiaj 'lcy udzieli 1 zam6wienia moze zasta,pic nowy wykonawca 
powstaly w wyniku pol'lczenia, podziaru, przeksztalcenia, upad losci, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsit<biorstwa, 0 il e nowy wykonawca 

spelnia warunki udziaru w postt<powaniu, oraz nie poci'tga to za sob'l innych istotnych zmian 
umowy, 
4. Wszelkie zmiany postanowiel1 umowy wymagaj'l fonny pisemnej pod rygorem 

niewaznoscl. 

§1l 
Ubezpieczenic odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy 

l. Wykonawca jest zobowi'lzany do posiadania przez caly okres reali zacj i umowy waznej 
po lisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej przewoinika drogowego na 
sumt< gwarancyjn'l min. 9000 euro 
2. Polisa powinna obejmowac swym zakresem co najmniej odpowiedzialnosc za szkody 
poniesione przez osoby trzecie w wyniku sm ierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia 
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