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Załączniki do specyfikacji:
1.  Formularz  „Oferta” – do wypełnienia przez wykonawców ubiegających się o złożenie oferty. (Zał Nr 1). 

  

2. Druk oświadczenia o spełnianiu warunków określonych przepisami art.22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
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3. Wzór umowy (Zał Nr 3). 
 

  

Grójec, dn. 6.06.2014r                            Zatwierdził    
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1. 
 

Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest dowożenie i odwożenie uczniów uczęszczających do 
Publicznego Gimnazjum w Grójcu, Publicznych Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3 w Grójcu oraz 
do PSP w Bikówku i Lesznowoli w roku szkolnym 2014/2015 – 2016/2017, w ramach 
przewozów regularnych specjalnych lub przewozów regularnych ( na podstawie biletów 
miesięcznych w krajowym transporcie drogowym osób. 
 
TRASY DOWOZU I ROZWOZU DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY GRÓJEC 

 

 
DOWÓZY 

a) Grójec – Pamiątka 
b) Pamiątka - Grójec 

7:15 – 7:25 
7:25 – 7:35 

     km 
     km 

10 
10 

c) Grójec – Maciejowie - Żyrów 7:20 – 7:35      km 12 
d) Żyrów – Grójec 7:35 – 7: 50      km 8 
e) Grójec – Mirowice - Gościeńczyce – Lesznowola   
    Szkoła 

6:50 – 7:35      km 14 

f) Lesznowola Szkoła – Grójec PSP Nr 1 7:35 – 7:45      km 7 

g) Grójec – Grudzkowola – Piekiełko – Kępina –     
   Wólka Turowska – Grójec PSP Nr 2 i PSP Nr 1 

7:15 – 7:45 
 
 

     km 
 

18 
 

h) Grójec –Załącze – Worów (koło Kościoła)  -    
    Zalesie – Bikówek -   Uleniec – Bikówek – Grójec 

7:30 – 7:50      km 22 

      Razem km 
 

       
      

 
101 

Autobus I 
ODWOZY    

1. PSP Nr 1 -    PSP Nr 3 -   PSP Nr 2 - Żyrów,      
       Maciejowice – Szczęsna – Głuchów -    
       Pamiątka - Grójec PSP Nr 1 

13.00      km 32 

   b)  PSP N r 1 - PSP Nr 2 - Grudzkowola –    
        Wólka Turowska – Grójec  PSP Nr 2 

14.25      km 18 

   c)  PSP Nr 2 -  PSP Nr 1 – PSP Nr 3 – Głuchów,    
           Szczęsna – Maciejowie -  Żyrów - Grójec 

14.55      km 24 

  
Razem km 

  
74 

Autobus II 
  a) Grójec – Lesznowlola Szkoła – Gościeńczyce-    
           - Grójec 

 
 
14.55 – 15.50 

 
 
     km 

 
 
27 

                                                                                        
                                                                                                                    Razem km     202 
   
Dowożenie do wszystkich szkół w godzinach rannych 6 50 - 7 
Odwożenie w godzinach popołudniowych. 

50 
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Zamawiający wymaga stałych (w miarę możliwości) kierowców na poszczególnych 
trasach. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian rozkładu jazdy w ciągu roku. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 
DOWÓZ  DZIECI NA PŁYWALNIĘ 

Na pływalnię będą dowożone dzieci z następujących szkół: 
− PSP Nr 1 
− PSP Nr 3 
− PSP Bikówek 
− PSP Częstoniew 
− PSP Lesznowola 

 
Dowóz dzieci na pływalnię będzie odbywał się w dniach: 

− Poniedziałek 
− Wtorek  
− Środa 

 

    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
zawarte w art. 22 ust 1 pkt 1 do 4 ustawy PZP tj: 

2. Opis warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

− posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

− posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób 
zdolnych do wykonywania zamówienia; 

− znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

− nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy 

   Oferta winna zawierać następujące dokumenty: 

w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu - zawartość oferty 

− wypełniony formularz oferty - zgodny z załączonym wzorem do SIWZ (Zał.Nr1) 

− zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że dostawca lub 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji organu podatkowego wystawionych nie wcześniej niż 6 
tygodni przed upływem terminu składania ofert, 
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− wypis/odpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzającej 
dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

− wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia pojazdów przeznaczonych do 
przewozu osób z podaniem marki, ilości pasażerów, roku produkcji, 

− polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że oferent jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej, 

− oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust.1 ustawy  
o zamówieniach publicznych (załącznik Nr 2) 

 
 
4.
    

 Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

    
oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób       

 
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 

 W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej, faksem lub drogą 
elektroniczną. 
W przypadku przekazywania pism faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na 
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania 

Adres, numery telefonów, faksu i adres poczty elektronicznej zamawiającego 
zostały podane na stronie 1 specyfikacji. 
  
Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby: 
Tadeusz Naduk tel. 48 670 46 45 
Agnieszka Stolarska  48 664 21 67 
Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych 
05-600 Grójec 
ul Laskowa 8 
tel/fax: 48 664-21-67 
e-mail:zapo @grojecmiasto.pl 
 

Pojęcie „oferta” oznacza wypełniony formularz ofertowy zgodny z wzorem 
stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami. 

5. Opis sposobu przygotowywania oferty: 

− Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 
− Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych 

do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. W przypadku, kiedy 
ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, ofertę oraz wszystkie załączniki muszą być 
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów.  

− Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
podpisującej ofertę. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną 
ofertę. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te 
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ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania.  

− Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. 
− Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu w zamkniętej kopercie w 

siedzibie Zamawiającego. 
− Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na 

adres: 
   Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych Gminy Grójec 
   ul. Laskowa 8 
   05-600 Grójec 
oraz oznakowane następująco:  
 
OFERTA W < TRYB POSTĘPOWANIA > 
NA < NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA> 
 
Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem 
oferenta. 
 
 

Cena oferty (na poszczególne trasy) uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi 
być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. 

6. Opis sposobu obliczenia ceny 

 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki 
związane z wykonaniem zamówienia. 

W ofercie należy podać cenę przywozu i odwozu jednego dziecka dziennie na 
poszczególnych trasach przejazdu. 
 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – pokój nr 11 do dnia 
25.06.2014 r do godz. 12.00. 

7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

Oferty będą otwierane w dniu 25.06.2014 r o godz. 12.15 w Sali konferencyjnej 
w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec. 

Oferty, które wpłyną po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie 
terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
 

     
8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

    Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa cena – 100%. 
 

 
9.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 
10. Tryb ogłoszenia wyników przetargu 

− Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie zamawiającego. Niezależnie od 
ogłoszenia o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy oferenci. 

− Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania 
umowy 
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11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

− Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której 
wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.  

oferty w celu zawarcia umowy 

 
− Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści 

niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 

− Termin zawarcia umowy zostanie określony przez Zamawiającego po ogłoszeniu 
wyników postępowania. 

−  Umowa podpisana zostanie w siedzibie Zamawiającego 
 

− Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian we wzorze umowy i w chwili 
złożenia oferty zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnej z zapisami 
określonymi we wzorze. 

 

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI Prawa 
zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia 
protestów,. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać 
bezpośrednio analizując Prawo zamówień publicznych 

12. Środki Ochrony Prawnej 
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Załącznik nr 1  
Znak sprawy: 2/PN-DD/6/06/2014 
 

 
OFERTA 

 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
 
I.Dane dotyczące oferenta 
 
Nazwa................................................................................................................ 
 
Siedziba.(adres)............................................................................................................ 
 
Nr telefonu/faksu................................................................................................ 
 
nr NIP................................................................................................................. 
 
nr REGON......................................................................................................... 
 
II.Dane dotyczące zamawiającego 
 
Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych Gminy Grójec 
ul. Laskowa 8 
05-600 Grójec 
tel./fax. 0 48 664 21 67 
 
III.Zobowiązania oferenta 
 
Zobowiazuję się do : 
 
1.Przewozu 460 dzieci w ramach zamkniętych przewozów w dni nauki szkolnej w niżej 
wymienionych kursach autobusowych. Przedmiotem zamówienia jest dowożenie i odwożenie   
uczniów uczęszczających do Publicznego Gimnazjum w Grójcu, Publicznych Szkół    
Podstawowych Nr 1, 2, 3 w Grójcu oraz do PSP w  Bikówku, w Lesznowoli i  w Częstoniewie  
w roku szkolnym 2014/2015 – 2016/2017. 
 

Trasy dowozu i rozwozu dzieci do szkół na terenie Gminy Grójec 
 

 
Dowozy 

c) Grójec – Pamiątka 
d) Pamiątka - Grójec 

7:15 – 7:25 
7:25 – 7:35 

     km 
     km 

10 
10 

c) Grójec – Maciejowie - Żyrów 7:20 – 7:35      km 12 
d) Żyrów – Grójec 7:35 – 7: 50      km 8 
e) Grójec – Mirowice - Gościeńczyce – Lesznowola   
    Szkoła 

6:50 – 7:35      km 14 
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f) Lesznowola Szkoła – Grójec PSP Nr 1 7:35 – 7:45      km 7 

g) Grójec – Grudzkowola – Piekiełko – Kępina –     
   Wólka Turowska – Grójec PSP Nr 2 i PSP Nr 1 

7:15 – 7:45 
 
 

     km 
 

18 
 

h) Grójec –Załącze – Worów (koło Kościoła)  -    
    Zalesie – Bikówek -   Uleniec – Bikówek – Grójec 

7:30 – 7:50      km 22 

      
 Razem km 

       
      

 
101 

Autobus I 
Odwozy    

a) PSP Nr 1 -    PSP Nr 3 -   PSP Nr 2 - Żyrów,      
       Maciejowice – Szczęsna – Głuchów -    
       Pamiątka - Grójec PSP Nr 1 

13.00      km 32 

   b)  PSP N r 1 - PSP Nr 2 - Grudzkowola –    
        Wólka Turowska – Grójec  PSP Nr 2 

14.25      km 18 

   c)  PSP Nr 2 -  PSP Nr 1 – PSP Nr 3 – Głuchów,    
           Szczęsna – Maciejowie -  Żyrów - Grójec 

14.55      km 24 

Autobus II 
  a) Grójec – Lesznowlola Szkoła – Gościeńczyce-    
           - Grójec 

 
 
14.55 – 15.50 

 
 
     km 

 
 
27 

 Razem km       101 

                                                                                                                                                                                                    
Dowożenie do wszystkich szkół w godzinach rannych 700 - 7
Odwożenie w godzinach popołudniowych. 

50 

 
2. Dowozu dzieci na pływalnię przez 3 dni w tygodniu po 5 godzin dziennie (50 km dziennie)    
    będą dowożone dzieci z następujących szkół: PSP Nr 1, Nr 3 w Grójcu oraz z PSP        
    Bikówek, PSP Częstoniewie i PSP Lesznowola. 
 
 Ad.1 Za wykonaną usługę w kursach dowozu i odwozu dzieci do szkół ,opłata wynosi  ….  PLN   
           od jednego dziecka miesięcznie plus 8 % VAT. 
  Ad.2   Za wykonaną usługę w kursach dowozu dzieci na pływalnię, opłata wynosi ……..   PLN  
           za km plus 8 % VAT oraz …….. PLN za godzinę plus 8 % VAT. 
 
     Przedstawiona przez oferenta kalkulacja ceny za bilet od jednego dziecka miesięcznie musi 
wynika z ilości przejechanych kilometrów, stawki za kilometr i ilości przewożonych dzieci. 
 
Zobowiązuję się wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie:  
rok szkolny  od  2014/2015 do  2016/2017 
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Oświadczam, że zgodnie z wymogami art. 22  ustawy Prawo zamówień publicznych: 
 
1. Posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny i techniczny oraz 

dysponuje osobami  zdolnymi do wykonania danego zamówienia, lub  w razie potrzeby 
przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia; 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
                                                 
Oświadczam, że akceptuję: 
Proponowany przez zamawiającego wzór umowy. 
W sprawie podpisania umowy należy skontaktować się z: Tadeusz Naduk 
                                                  
                                                  
                                                  

                                                  
                                                  
                                                  

_____________________________________ 
(imię i nazwisko)                    . 

podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta 
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Załącznik nr 2 do oferty 

Nazwa i adres Oferenta  
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Oświadczam, iż: 

1. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi. 

2. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w zakresie 
którym ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

3. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

5. Nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi 
na: 

a. nie wykonanie z należytą starannością chociażby jednego z zamówień 
publicznych wykonywanych w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem 
postępowania, 

b. wszczęcie w odniesieniu do mojej firmy postępowania upadłościowego lub 
ogłoszenia upadłości, 

c. zaleganie z uiszczeniem podatków lub opłat na ubezpieczenie społeczne, lub 
zdrowotne, 

d. prawomocne skazanie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu albo inne przestępstwa popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych przez nas, 

e. wszystkie inne wymagania ustawowe i warunki zawarte w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

6. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem - świadom 
odpowiedzialności karnej z art. 233 KK. 

 

 

........................................., dn. ......................................       ......................................................... 
Miejscowość   data    Pieczęć i podpis składającego oświadczenie 
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Załącznik nr 3 do oferty 

 
U M O W A  /2014 

zawarta w dniu …………………….. w Grójcu pomiędzy : 
Zespołem Administracyjnym Placówek Oświatowych Gminy Grójec 
 
reprezentowanym przez : 
Tadeusza Naduka – Dyrektora ZAPO 
Renatę Pachocką  - Głowna Księgową ZAPO 
 
zwanym dalej Zamawiającym, 
a firmą :……………………………………... 

            ………………………………………. 

reprezentowaną przez: 
 

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

zwaną dalej Przewoźnikiem,  
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu 
nieograniczonego  zgodnie z Ustawą z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej „pzp”,  
o następującej treści: 
 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Przewoźnik zobowiązuje się wykonywać usługi dowozu 
do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Grójec 460 dzieci  
w ramach zamkniętych przewozów regularnych specjalnych lub  przewozów 
regularnych (na podstawie biletów miesięcznych) w krajowym transporcie 
drogowym w dni nauki szkolnej w niżej wymienionych kursach autobusowych. 

a) Grójec – Pamiątka 
Dowozy: 

b) Pamiątka Grójec 
c) Grójec – Maciejowice – Żyrów 
d) Żyrów – Grójec 
e) Grójec – Mirowice - Gościeńczyce – Lesznowola 

715 – 7
7

25 
25 - 7

7

35 
20 – 7

7

35 

35 – 7
 

50 

10 km 
10 km 
12 km 
8 km 
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Szkoła 
f) Lesznowola szk. Grójec PSP nr 1 
g) Grójec – Grudzkowola – Piekiełko – Kępina – 

Wólka Turowska – Grójec PSP Nr 2 i PSP Nr 1 
h) Grójec – Załącze – Worów (koło kościoła) – 

Zalesie – Bikówek – Uleniec -  Bikówek - Grójec 

650 – 7
7

35 
35 – 7

 

45 

715 – 15
 

45 

730 – 7

14 km 

50 

7 km 
 

18 km 
 

22 km 
 

Autobus I 

Odwozy: 

a) PSP Nr 1 – PSP Nr 3 – PSP Nr 2 – Żyrów – 
Maciejowie – Szczęsna – Głuchów – Pamiątka – 
Grójec PSP Nr 1 

b) PSP Nr 1 – PSP Nr 2 – Grudzkowola – Wólka 
Turowska – Grójec PSP Nr 2 i PSP Nr 1 

c) PSP Nr 2 – PSP Nr 1 – PSP Nr 3 – Głuchów  - 
Szczęsna – Maciejowie – Żyrów – Grójec 

 
Autobus II 
d) Grójec – Lesznowola Szkoła – Gościeńczyce - 

Grójec  

 
 

1300 – 7
 

45 

 
1425 – 15

 

45 

1455 – 16
 

00 

 
1455 – 15

 

50 

 
32 km 

 
 

18 km 
 

24 km 
 
 

27 km 
 

  

2. Pod pojęciem „dowóz” rozumie się dowóz dzieci do szkół i odwóz ze szkół, 
wraz z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania 
wysiadania i przejazdu dzieci autobusem.  

3. Przewoźnik oświadcza, że posiada uprawnienia i środki transportu przeznaczone 
do wykonywania usługi wymienionej w § 1 niniejszej umowy spełniające 
wymagania techniczne określone w przepisach ustawy „Prawo ruchu 
drogowego” i inne wymagania przewidziane dla zbiorowego przewozu dzieci  
i młodzieży szkolnej. 

4. Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu dzieci na pływalnię przez 3 dni  
w tygodniu po 5 godzin dziennie (50 km dziennie) będą dowożone dzieci  
z następujących szkół: PSP Nr 1, Nr 3 w Grójcu oraz z PSP Bikówek, PSP 
Częstoniew i PSP Lesznowola. 
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5. W przypadku potrzeby dodatkowego dowozu uczniów w dni wolne od pracy 
(soboty) będzie on realizowany według oddzielnego zamówienia po ustaleniu 
odpłatności między stronami. 

6. W pozostałych kursach autobusowych nie wymienionych w § 1 pkt. 1 
uczniowie będą dojeżdżać do szkoły na podstawie zakupionych w PKS 
ulgowych szkolnych biletów miesięcznych. 

§ 2 
 

1. Za wykonaną usługę w kursach w § 1 p 1 ustala się opłatę w wysokości 
……………..  PLN od jednego dziecka miesięcznie plus 8 % VAT. 

2. Za wykonaną usługę w kursach w § 1 p 6 ustala się opłatę w wysokości 
………...  PLN za km plus 8 % VAT oraz …….. PLN za godzinę plus  
8 % VAT. 

3. Zamawiający będzie przekazywał należność na konto Oferenta na podstawie 
rachunku wystawionego przez Oferenta po zakończeniu każdego miesiąca. 

4. Ustala się termin płatności 14 dni od daty otrzymania rachunku /rachunki 
wysyłane będą za potwierdzeniem zwrotnym/. Po przekroczeniu tego terminu 
naliczane będą odsetki ustawowe. 

 
 
 

§ 3 
 

1. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonane lub opóźnione kursy 
w przypadku siły wyższej jak: gołoledź, zaspy, przełomy i wydarzenia drogowe. 

2. Na Zamawiającym ciąży obowiązek zapewnienia opieki i porządku w trakcie 
wykonywania przewozu. 

§ 4 
 

1. Usługi przewozowe świadczone w ramach niniejszego postępowania, muszą 
być wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
Przewoźnik w  szczególności zobowiązuje się do:  
a) zapewnienia opieki w czasie przewozu zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,  
poz. 2572 ze  zm.)  

b) przestrzegania przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
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pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r.  
Nr 32, poz.262 z późn. zm.) 

2. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia:  
a) pojazdów sprawnych technicznie. Autobusy, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami muszą spełniać warunki, które są wymagane dla autobusów 
szkolnych. Stan techniczny autobusów musi zostać potwierdzony 
odpowiednimi dokumentami przeglądów technicznych. Każdy z autobusów 
musi posiadać ważne ubezpieczenie OC. Dokumenty te powinny być 
okazane na każde żądanie Zamawiającego.  

b) odpowiednich  warunków bezpieczeństwa, higieny pojazdów,  
c) kierowców w pełnymi kwalifikacjami,  
d) przestrzegania ustalonego rozkładu czasowego i tras przejazdów,  
e) podjeżdżania autobusami szkolnymi na przystanek w taki sposób, aby 

ograniczać konieczność przechodzenie dzieci przez jezdnię, 
f) w przypadku awarii autobusu, zastępczego środka transportu.  
g) opieki nad dziećmi podczas ich przewozu. Wykonawca nie może przystąpić 

do wykonania usług będących przedmiotem umowy bez obecności 
opiekuna.  

3. Umowę zawiera się na rok szkolny 2014/2015 do roku szkolnego 2016/2017. 
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą wprowadzane za pomocą aneksu. 
5. Rozwiązanie umowy może nastąpić przez każdą ze stron za trzymiesięcznym 

okresem wypowiedzenia. 
 

§ 5 
 

1. Przewoźnik zastrzega sobie zmianę ceny usługi w przypadku wzrostu kosztów 
powstałych z przyczyn niezależnych od Niego (wzrost o wskaźnik wzrostu ceny 
paliwa) na podstawie aneksu do niniejszej umowy. 

 
§ 6 

 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
2. Ewentualne spory wynikające na tle wykonywania niniejszej umowy po 

wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego będą rozpatrywane przez Sąd 
Rejonowy w Grójcu. 

§ 7 
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Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. 
 
 
 

     ZAMAWIAJĄCY:                                                                                 PRZEWOŹNIK: 
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