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ZAPROSZENIE  

DO UDZIAŁU W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  

o wartości zamówienia mniejszej niż 200.000 euro  

 

 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze zaprasza do udziału w przetargu 

nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 200.000 euro na świadczenie usługi 

przewozu osób (w tym dzieci) dla  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze 

z podziałem na 3 zadania (CPV 60100000-9) na warunkach określonych w załączonej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

 

 
 

Zielona Góra, dnia  9 września 2013 r. 
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                        Dyrektor  

             Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

              Robert Jagiełowicz  
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
1.  Zamawiający:  
 Miasto Zielona Góra - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
 ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra, województwo lubuskie 
 tel. (+48) 68 412 50 01, faks: (+48) 68 412 50 09    
  
 NIP: 929 011 78 43  
 REGON: 000986923 

 
 godziny pracy Zamawiającego: 
 od poniedziałku do piątku od 7

30
 do 15

30 

  
2. Tryb postępowania 
2.1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907- tekst jednolity); 

2.2.  Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa 
pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w punkcie 
2.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 

2.3.  Zgodnie z art. 9 ustawy pzp postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem 
formy pisemnej. 

 
3. Przedmiot zamówienia. 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pn.: Świadczenie usługi przewozu osób 

(w tym dzieci) dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na 
3 zadania.  

3.2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 3 zadania i dopuszcza możliwość składania 
ofert częściowych, zgodnie z wyborem Wykonawcy – na jedno, dwa lub trzy zadania. 

3.3. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących zadań: 
 

3.3.1. Zadanie nr 1 – transport (dowóz i odwóz) uczniów klas III i ich opiekunów ze szkół 
podstawowych na terenie Zielonej Góry do krytych pływalni MOSiR tj. CRS przy ul. 
Sulechowskiej 41 oraz Kompleksu Sportowego Basen i Hala przy ul. Wyspiańskiego 17. 

3.3.1.1. Transport (dowóz i odwóz) uczniów odbywać się będzie w dni nauki szkolnej od poniedziałku do 
piątku z wyłączeniem 14.10.2013, 01.11.2013 11.11.2013 oraz w soboty, zgodnie z 
Tygodniowym Harmonogramem Przewozu, będący jednocześnie Tabelą Wyliczenia Ceny 
stanowiący załącznik nr 1 do Oferty. 

3.3.1.2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu dzieci. 
3.3.1.3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Wykonawca zobowiązuje się umożliwić opiekunowi 

wyznaczonemu przez szkołę lub Zamawiającego, pełnienie opieki nad dziećmi w autobusie 
przewożącym dzieci na wskazanych trasach. 

3.3.1.4. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę w taki sposób, aby nie doprowadzić do 
spóźnień poszczególnych grup w dowozie na Basen i z Basenu na zajęcia lekcyjne w szkole. 

3.3.1.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Tygodniowym Harmonogramie 
Przewozu (zmian w ilości przewożonych dzieci, ilości kursów a także godzin przewozu), 
spowodowanych zmianą planu zajęć szkolnych w danej szkole lub na danym Basenie.  

3.3.1.6. Realizacja zamówienia zostanie potwierdzona wypełnionym Protokołem Potwierdzenia 
Przewozu. Powyższy Protokół zostanie dołączony do faktury. 

3.3.1.7. Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za rzeczywistą ilość wykonanych kursów 
ustalonych w oparciu o podane w złożonej ofercie ceny jednostkowe za konkretny kurs. 

3.3.1.8. Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji zamówienia w pełnym zakresie a Wykonawcy  
nie przysługują roszczenia odszkodowawcze z tytułu niewykorzystania maksymalnej ilości i 
wartości zamówienia. Minimalna, zagwarantowana ilość świadczenia usługi wynosi 70% 
zamówienia. 

3.3.1.9. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie faktur 
częściowych wystawionych przez Wykonawcę na koniec każdego miesiąca w którym 
świadczona była usługa wg cen jednostkowych podanych w złożonej ofercie; 
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3.3.1.10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z zachowaniem godzin przyjazdu, odjazdu, miejsc 
podstawienia autobusu, trasy przejazdu zawarty jest w Tygodniowym Harmonogramem 
Przewozu/Tabelą Wyliczenia Ceny stanowiący załącznik nr 1 do Oferty. 

3.3.1.11. UWAGA – wypełniony przez Wykonawcę Tygodniowy Harmonogram Przewozu/Tabela 
Wyliczenia Ceny stanowiący załącznik nr 1 do Oferty winien uwzględniać ewentualne zmiany 
w opisie przedmiotu zamówienia wprowadzone przez Zamawiającego przed upływem terminu 
składania ofert – Wykonawca winien dołączyć do oferty w przypadku zmian w SIWZ ostateczną 
wersję opisu przedmiotu zamówienia. 
 

3.3.2. Zadanie nr 2 – świadczenie usługi dowozu i odwozu dzieci i młodzieży na Finał 
Wojewódzki Indywidualnych Biegów Przełajowych na terenie Województwa Lubuskiego. 

3.3.2.1. Transport obejmuje uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych 
z miasta Zielona Góra. 

3.3.2.2. Świadczenie usługi transportu będzie obejmowało przejazd z terenu Zielonej Góry na miejsce 
zawodów – województwo Lubuskie. Z uwagi na to, iż w obecnym czasie Zamawiający nie zna 
miejsca Finału Wojewódzkich Indywidualnych Biegów Przełajowych i nie może teraz określić 
ilości kilometrów, Wykonawcy winni się liczyć z możliwością wykonania usługi na terenie całego 
województwa lubuskiego.  

3.3.2.3. Świadczenie usługi będzie obejmowało wyjazd jednorazowy w październiku, w sobotę. 
3.3.2.4. Czas trwania Finału Wojewódzkich Indywidualnych Biegów Przełajowych ok. 4 godziny. 
3.3.2.5.  Przewidywana ilość pasażerów ok. 60 osób. 
3.3.2.6. Po zakończeniu Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i uzyskaniu informacji ze Szkolnego 

Związku Sportowego o miejscu przeprowadzenia Finału Wojewódzkich Indywidualnych Biegów 
Przełajowych, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o miejscu i planowanym wyjeździe w 
terminie 7 dni przed wyjazdem zgłoszonym odrębnym zamówieniem drogą elektroniczną (na 
adres wskazany przez Wykonawcę)  lub droga faksową (pod nr wskazany przez Wykonawcę. 

3.3.2.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Wykonawca zobowiązuje się umożliwić opiekunom 
wyznaczonym przez szkołę lub Zamawiającego, pełnienie opieki nad uczniami w autobusie 
przewożącym dzieci/młodzież na wskazanej trasie. 

3.3.2.8. Kurs wykonywany będzie zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu po najkrótszej trasie, o ile 
Zamawiający nie wskaże innej trasy. 

3.3.2.9. Realizacja zamówienia zostanie potwierdzona Protokołem Wykonania Usługi z załączonym 
wydrukiem z tachografu, wskazującym ilość przejechanych kilometrów podpisanym przez 
przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego lub Szkoły. Powyższy Protokół 
zostanie dołączony do faktury i będzie stanowić podstawę do jej wystawienia. 

3.3.2.10. Przewidywalna, maksymalna liczba kilometrów możliwa do zrealizowania zadania to łącznie 
320 km (tam i z powrotem). 

3.3.2.11. Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za rzeczywistą ilość przejechanych 
kilometrów na podstawie wydruku z tachografu w oparciu o podaną w złożonej ofercie cenę 
jednostkową za 1 kilometr. 
 

3.3.3. Zadanie nr 3 – transport osób po Województwie Lubuskim oraz poza granicami Polski 
(NIEMCY). 

3.3.3.1. Świadczenie usługi transportu będzie obejmowało wyjazd do Niemiec (miejscowość Zittau) oraz 
po Województwie Lubuskim z uczestnikami z Niemiec w terminie 24-25.09.2013 r. (dwa dni) 
wg poniższego harmonogramu: 
24.09.2013 

a) autobus (1 kierowca) z przeznaczeniem do przewiezienia 18 osób wyjeżdża z Zielonej 
Góry (odjazd – Parking przy Palmiarni, wjazd od ulicy Piaskowej) o godzinie 04.30 po  
gości do Zittau. Następnie z Zittau zawozi uczestników do Łęknicy i tam ich zostawia a 
następnie przyjeżdża do Zielonej Góry około godziny 11:30 (ok. 400 km); 

b) autokar (2 kierowców) z przeznaczeniem do przewiezienia 45 osób wyjeżdża o 06:45 z 
Zielonej Góry wraz z oczekującymi w Zielonej Górze uczestnikami (odjazd – Parking 
przy Palmiarni, wjazd od ulicy Piaskowej) do Łęknicy, następnie zabiera pozostałych 
uczestników i jedzie do Żagania a później do Zielonej Góry (Zielona Góra: przejazd po 
mieście, przejazd do Hotelu Dana powrót do Hotelu Qubus ok. godz. 23:00) (ok. 100 
km);                 

25.09.2013 
a) autokar (1 kierowca) z przeznaczeniem do przewiezienia 45 osób wyjeżdża o godzinie 

11:00 z Zielonej Góry wraz z wszystkimi uczestnikami (odjazd – Parking przy Palmiarni, 
wjazd od ulicy Piaskowej) do Ochli, następnie Cigacice, Górzykowo, Świebodzin, 
Łagów. Powrót do Zielonej Góry około godziny 19:00 (ok. 300 km); 
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b) autobus (1 kierowca) z przeznaczeniem do przewiezienia 18 osób wyjeżdża do Zittau 
ok. godz. 19:00 (odwiezienie uczestników) (odjazd – Parking przy Palmiarni, wjazd od 
ulicy Piaskowej)  (ok. 400 km). 

3.3.3.2. Szacunkowa ilość kilometrów ok. 1200 km. 
3.3.3.3. Do realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający potrzebuje 2 autobusy: autobus do 

przewiezienia 18 osób oraz autokar do przewiezienia 45 osób. 
3.3.3.4. Wyposażenie autokaru do przewiezienia 45 osób: odpowiednia ilość miejsc, spełniający normę 

ekologiczną Euro 4 lub 5, klimatyzacja, DVD, WC. 
3.3.3.5. Wyposażenie autokaru do przewiezienia 18 osób: odpowiednia ilość miejsc, klimatyzacja,  
3.3.3.6. Realizacja zamówienia zostanie potwierdzona Protokołem Wykonania Usługi podpisanym przez 

przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego. Powyższy Protokół zostanie 
dołączony do faktury. 

3.3.3.7. Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za całościowe wykonanie usługi w oparciu o 
podaną w złożonej ofercie cenę ryczałtową za realizację całego zadania. 

3.3.3.8. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie faktury wystawionej 
przez Wykonawcę po zrealizowaniu usługi wg ceny ryczałtowej za realizację całego zadania 
podanej w złożonej ofercie; 

3.4. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań niniejszego zamówienia. 
3.5. Wykonawca zobowiązuje się do punktualnego i solidnego zabezpieczenia przewozu (dowozu i 

odwozu) osób. 
3.6. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę objętą niniejszym zamówieniem środkami 

transportu dopuszczonymi do ruchu na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo 
o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz.1137 ze zm.) oraz: 

3.6.1. prowadzonymi przez kierowcę posiadającego odpowiednie uprawnienia do kierowania, 
o których mowa w przywołanej wyżej ustawie, 

3.6.2. oznakowanymi na czas przewozu uczniów/osób zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami, 

3.6.3. przystosowanymi do przewozu osób w tym młodzieży szkolnej, 
3.6.4. o odpowiedniej liczbie miejsc siedzących do ilości przewożonych osób, przy czym na  

Wykonawcy spoczywa obowiązek dostosowania odpowiedniego autobusu do ilości 
przewożonej grupy, z zastrzeżeniem, iż w zadaniu Nr 1 grupa uczniów z jednej szkoły nie 
może zostać podzielona i przewieziona różnymi środkami transportu. 

3.7. Wykonawca musi zapewnić przewożonym osobom/uczniom oraz ich opiekunom odpowiednie 
warunki bezpieczeństwa i higieny tj.: 

3.7.1. utrzymywać w czystości i porządku pojazdy, 

3.7.2. przestrzegać przepisów p.poż. i BHP, 

3.7.3. posiadać ubezpieczenie pojazdów oraz przewożonych osób na czas przewozu z tytułu szkód, 

które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem zamówienia, 

3.7.4. odpowiednią temperaturę wewnątrz pojazdów, w szczególności w okresie zimowym, 

3.7.5. maksimum bezpieczeństwa przewożonych pasażerów, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

technicznymi i normami dotyczącymi transportu zbiorowego osób. 

3.8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych 
pasażerów/uczniów oraz opiekunów. 

3.9. Wykonawca nie ma prawa do odwołania żadnego kursu.  
3.10. W przypadku awarii środka transportu Wykonawca zapewni na własny koszt zastępczy środek 

transportu, spełniający warunki, w szczególności o których mowa w pkt. 3.6 i 3.7 SIWZ w taki 
sposób aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego (ponad 
limit miejsc siedzących) zwiększenia liczby przewożonych pasażerów. Zamawiający nie będzie 
ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. 

3.11. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego środka transportu oraz kierowców, 
Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi. Strony ustalają, że 
Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem zapewnienia zastępczego środka transportu. 

3.12. Wykonawca oświadcza, że: 
3.12.1. posiada licencję na wykonywanie transportu drogowego osób, o której mowa w ustawie z dnia 

06 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz.1265 ze zm.), 
3.12.2. posiada zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym 

transporcie drogowym, o którym mowa w ustawie o transporcie drogowym, 
3.12.3. sprawdził z należytą starannością dokumentację dot. zamówienia oraz nie będzie wnosił z tego 

tytułu roszczeń do Zamawiającego, 
3.12.4. jest zobowiązany do bieżącego rozliczania realizacji zamówienia, 
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3.12.5. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków, na wartość i okres trwania przedmiotu umowy. 

3.13. Przy obliczaniu ceny Wykonawca powinien uwzględnić całość świadczonej usługi w okresie 
obowiązywania umowy, a także z uwzględnieniem kosztu podstawienia oraz przygotowania 
autobusu przed rozpoczęciem przewozu a także wszystkich elementów składających się na 
realizacje zamówienia. 

3.14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość świadczonej usługi, jej kompletność i 
zgodność ze zleceniem oraz za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, a 
będące następstwem niedotrzymania terminów usługi, właściwości lub jakości świadczonej 
usługi. 

3.15. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości 
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650) średni kurs złotego w stosunku do EURO 
stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,0196 zł. 

3.16. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
3.16.1. Zadanie nr 1 – transport (dowóz i odwóz) uczniów klas III i ich opiekunów ze szkół 

podstawowych na terenie Zielonej Góry do krytych pływalni MOSiR tj. CRS przy ul. 
Sulechowskiej 41 oraz Kompleksu Sportowego Basen i Hala przy ul. Wyspiańskiego 17. 

3.16.2. Zadanie nr 2 - świadczenie usługi dowozu i odwozu dzieci i młodzieży na Finał Wojewódzki 
Indywidualnych Biegów Przełajowych na terenie województwa Lubuskiego. 

3.16.3. Zadanie nr 3 - transport osób po Województwie Lubuskim oraz poza granicami Polski 
(NIEMCY) 

60.10.00.00-9 – usługi w zakresie transportu drogowego 
 
4. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.11.2013 r. z 

zastrzeżeniem, iż realizacja zadania nr 2 zostanie zakończona bezpośrednio po wykonaniu 
usługi transportu w terminie do końca 31.10.2013 r. a realizacja zadania nr 3 zostanie 
zakończona bezpośrednio po wykonaniu usługi transportu w terminie do 26.09.2013 r. 

 
5.   Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonania ich oceny: 
5.1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 

1 i 2 ustawy pzp, oraz art. 24b ust. 3 ustawy pzp, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 
pkt 1-4 ustawy pzp oraz spełniający szczegółowe warunki w postępowaniu, którzy: 

5.1.1. posiadają licencję na podjęcie i wykonywanie transportu drogowego o której mowa w art. 5 
Ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2007 Nr 125 poz. 874 ze zm.) 
ważną przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 

5.2.   Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu  pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zaleca się aby zobowiązanie określało zakres 
dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego 
podmiotu przez wykonawcę przy wykonaniu zamówienia, charakter stosunku jaki będzie łączył 
Wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu 
zamówienia) zgodnie z pkt 6.1.7) SIWZ - oryginał!!. 

5.3.  Wykonawca, który nie wykaże, iż spełnia wszystkie warunki określone w pkt 5.1. SIWZ   
zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.   

5.4.  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i ocena braku podstaw do wykluczenia 
zostaną dokonane zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte  
w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6.1.3) – 6.1.8) SIWZ. 

 
6. Dokumenty i oświadczenia: 
6.1. Dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania, wymagane  

od Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie: 
1) wypełniony Formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ wraz z załącznikiem nr 1 do Oferty; 
2) oświadczenie, że Wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami lub określi część 

zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wg załącznika Nr 2 do SIWZ;  
3) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy pzp 

wg załącznika Nr 3 do SIWZ; 
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4) wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp wg załącznika Nr 4 do SIWZ; 

5) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp,  
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (nie dotyczy 
osób fizycznych); 

6) aktualną licencję na podjęcie i wykonywanie transportu drogowego o której mowa w art. 5 
Ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2007 Nr 125 poz. 874 ze zm.) 
ważną przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia na potwierdzenie spełnienia warunku 
udziału określonego w pkt. 5.1.1. SIWZ. 

7) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub 
informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg załącznika nr 5 do SIWZ; 

8) pisemne zobowiązanie, lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile Wykonawca 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp; 

9) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy. 

6.2.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1.5) SIWZ składa dokument wystawiony 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie 
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 

6.3.  Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 6.2. SIWZ, zastępuje 
się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

6.4.  Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  
w pkt 5.1. SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26  
ust. 2b ustawy pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca 
zobowiązany jest w odniesieniu do tych podmiotów przedstawić dokumenty, o których mowa  
w pkt 6.1.4.) - 6.1.5) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 6.2. - 6.3. SIWZ; 

6.5.  Wymienione w pkt 6.1. – 6.4. SIWZ dokumenty i oświadczenia muszą być załączone do oferty. 
6.6.  Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym 

terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.3) – 
6.1.8) SIWZ, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane dokumenty i 
oświadczenia zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w 
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie 
odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 
dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 
wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 
składania ofert. 

6.7.  Składane dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału, za wyjątkiem dokumentów  
o których mowa w pkt 6.1.4) – 6.1.6) SIWZ, które mogą być przedstawione w formie kserokopii 
poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt. 6.9. SIWZ. 

6.8.  Kopie dokumentów dotyczących podmiotów, o których mowa w pkt 6.4. SIWZ poświadczają  
za zgodność z oryginałem te podmioty. 

6.9.  Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

6.10.  W przypadku dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.4) – 6.1.6) SIWZ sporządzonych w języku 
obcym, należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.  

6.11. Jeżeli w treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 6.1.5) i 6.1.9) SIWZ podane 
zostały wartości kwotowe wyrażone w walutach innych niż złoty polski zostaną one przeliczone 
wg Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia zamieszczenia 
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
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6.12.  Z treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 6.1) – 6.8) SIWZ musi wynikać 

jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione.  
 
7.  Pełnomocnictwo: 
 Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 
 cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii 
 poświadczonej notarialnie. 
 
8. Cena oferty: 
1) cena oferty dla Zadania 1, uwzględniająca należny podatek VAT, podana w załączniku Nr 1 

do SIWZ obejmuje wartość całego przedmiotu zamówienia (tj. wszystkie koszty związane z 
realizacją zamówienia). 
Wartość brutto dla zadania nr 1 ma polegać na zsumowaniu kosztów wszystkich kursów (tam i z 
powrotem) na trasach wg ustalonych w Tygodniowym Harmonogramie Przewozu/Tabeli 
Wyliczenia Ceny stanowiący załącznik nr 1 do Oferty obejmującą cały przedmiot zamówienia 
do końca obowiązywania umowy, uwzględniająca należny podatek VAT.  

2) cena oferty dla Zadania 2, uwzględniająca należny podatek VAT, podana w załączniku Nr 1 
do SIWZ w odniesieniu do realizacji zadania obejmuje ryczałt jednostkowy za 1 km. 
Zaoferowana przez Wykonawcę cena posłuży Zamawiającemu do porównania ceny złożonych 
ofert. Zapłata nastąpi za rzeczywiste wykonanie. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z 
realizacją zamówienia określonego w pkt. 3.3.2 SIWZ. 

3) cena oferty dla Zadania 3, uwzględniająca należny podatek VAT, podana w załączniku Nr 1 
do SIWZ obejmuje ryczałt za realizację całego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 
3.3.3. SIWZ.  

4) cena oferty (odrębna dla każdego zadania, na które ofertę składa Wykonawca) oraz wartości 
podane w Tabeli – Tygodniowym Harmonogramie Przewozu/Tabeli Wyliczenia Ceny 
stanowiącym załącznik nr 1 do Oferty muszą być wyrażone w złotych polskich, po 
zaokrągleniu do pełnych groszy - dwa miejsca po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza 
pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza);cena oferty musi być 
wyrażona w złotych polskich, po zaokrągleniu do pełnych groszy - dwa miejsca po przecinku 
(końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 
grosza);  

5) cena oferty (odrębna dla każdego zadania, na które ofertę składa Wykonawca) podana przez 
Wykonawcę zawiera w sobie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 
jest stała przez cały okres trwania umowy i w żadnym przypadku nie podlega zmianom z 
jakiegokolwiek powodu; 

6) cena oferty (odrębna dla każdego zadania, na które ofertę składa Wykonawca) obejmować 
będzie wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie przez Zamawiającego 
wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem zamówienia; 

7) ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U.  
Nr 97, poz. 1050) jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający 
zobowiązany jest zapłacić za przedmiot zamówienia; w cenie uwzględnia się podatek od 
towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż 
towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym, z 
zastrzeżeniem pkt 8.10) SIWZ; 

8) cena oferty (odrębna dla każdego zadania, na które ofertę składa Wykonawca) podana w 
załączniku Nr 1 do SIWZ musi być podana cyfrą i słownie,  z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku;  

9) prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 
177, poz. 1054 - tekst jednolity z późn. zm.); 

10) w celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający doliczy do ceny przedstawionej  
w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie  
z obowiązującymi przepisami – w przypadku takim Wykonawca w ofercie (załącznik nr 1 do 
SIWZ) podaje cenę bez podatku od towarów i usług i zawiera informację o obowiązku 
podatkowym Zamawiającego dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. 

11) Wykonawcy zabrania się, pod rygorem odrzucenia oferty jako niezgodnej ze SIWZ, modyfikacji 
Tabeli -  Tygodniowy Harmonogram Przewozu/Tabela Wyliczenia Ceny stanowiący załącznik 
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nr 1 do Oferty poprzez usunięcie którejkolwiek pozycji lub dopisanie prac nie ujętych przez 
Zamawiającego. 

Zamawiający poprawi omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy pzp.  
 
9.  Oferta kilku Wykonawców (współpartnerów): 
 Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w 
 skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego 
 podmiotu i spełniać następujące wymagania: 
1) współpartnerzy (zgodnie z art. 23 ustawy pzp) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do 
reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia 
publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą; 

2) każdy ze współpartnerów oddzielnie musi złożyć dokumenty wymienione w pkt 6.1.4) – 6.1.5) 
SIWZ; 

3) dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.3), 6.1.8) SIWZ powinny potwierdzać wspólne (łączne) 
spełnienie przez współpartnerów wymagań i warunków udziału w postępowaniu – dokumenty 
przedstawia jeden lub kilku współpartnerów;  

4) każdy ze współpartnerów oddzielnie poświadcza za zgodność z oryginałem kopie 
dokumentów jego dotyczących; 

5) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
współpartnerów; 

Uwaga!  Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania; 
6) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem 

(liderem); 
7) wypełniając formularz oferty (załącznik Nr 1 do SIWZ), jak również inne dokumenty powołujące 

się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące 
wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego ze współpartnerów; 

8) w przypadku złożenia przez Wykonawców występujących wspólnie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w formie gwarancji, dokument ten powinien być wystawiony na wszystkich 
współpartnerów łącznie, a nie ich pełnomocnika lub jednego ze współpartnerów. 

 
10.  Podwykonawstwo: 
 Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia Podwykonawcom wykonania przedmiotu 
 zamówienia. 
 Zamawiający zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy pzp żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie 
 części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom (w tym również podmiotom, 
 o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy pzp).  
 
11.  Zamówienie uzupełniające: 
 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w ramach zamówienia 
 podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp. do wysokości 50 % wartości 
 zamówienia podstawowego. 
 
12.  Wybór oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: 
  Zamawiający nie będzie korzystał z aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
13.  Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: 
  Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 
 
14.  Oferty częściowe: 
  Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych – na jedno, dwa lub trzy zadania. 
 
15.  Jedna oferta od jednego Wykonawcy: 
 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
 
16.  Oferty wariantowe: 
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 
17.  Sposób przygotowania ofert: 
1) oferta sporządzona według załącznika Nr 1 do SIWZ oraz załączniki do oferty powinny być 

napisane czytelnie w języku polskim, nieścieralnym atramentem - na maszynie do pisania, 
komputerze lub czytelnym pismem ręcznym, z zastrzeżeniem pkt 17.3) SIWZ; 
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2) oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące jej integralną część muszą być podpisane 
przez Wykonawcę lub osoby upoważnione; 

3) dołączone do oferty dokumenty w formie kopii (kserokopii) muszą być czytelne, opatrzone 
klauzulą „za zgodność z oryginałem” i czytelnym podpisem zawierającym co najmniej pełne 
nazwisko składającego oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką składającego 
oświadczenie;  

4) zaleca się, aby każda zapisana strona (kartka) oferty była ponumerowana kolejnymi numerami; 
5) każda zapisana strona oferty winna być podpisana albo zaparafowana przez Wykonawcę lub 

osoby upoważnione; 
6) wszelkie poprawki w treści oferty muszą być sygnowane podpisem Wykonawcy lub jego 

pełnomocnika; 
7) oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta; 
8) w przypadku złożenia dokumentów sporządzonych w języku obcym, należy je złożyć wraz  

z tłumaczeniem na język polski; 
9) pożądane przez Zamawiającego jest złożenie wraz z ofertą spisu treści z wyszczególnieniem 

ilości stron wchodzących w jej skład. 
 
18.  Okres związania ofertą: 
 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg 
 terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
19. Ogląd miejsca zamówienia:  
  Nie dotyczy 
 
20.  Koszt przygotowania oferty: 
 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w miejscu 
 wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
21.  Wadium 
1) Wykonawca jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w 

wysokości:  

a) 1.000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych 00/100) na Zadanie 1 - świadczenie usługi 

dowozu i odwozu uczniów klas III i ich opiekunów ze szkół podstawowych na terenie 

Zielonej Góry do krytych pływalni MOSiR tj. CRS przy ul. Sulechowskiej 41 oraz 

Kompleksu Sportowego Basen i Hala przy ul. Wyspiańskiego 17; 

lub 

b) na zadanie nr 2 Zamawiający wadium nie przewiduje. 

c) na zadanie nr 3 Zamawiający wadium nie przewiduje. 

zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy pzp w jednej lub kilku następujących formach: 

a. pieniądzu; 

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z 

tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c. gwarancjach bankowych, 

d. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 42, poz. 275 – tekst jednolity z późn. zm.); 

2) wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego 

terminu składania ofert, tj. do 17.09.2013 roku do godz. 9.00. 

Uwaga: 

3) w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny 

one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące 

elementy: 

a. nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta 

gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 

udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 

b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem; 

c. kwotę gwarancji lub poręczenia; 

d. termin ważności gwarancji lub poręczenia; 
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e. zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: 

 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy pzp nie złożył 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp lub pełnomocnictw, 

chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, 

 Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w 

ofercie, 

 Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

4) wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji będzie skuteczne, jeżeli do podanego w 

ppkt 2) terminu zostanie ono zdeponowane w kasie w siedzibie Zamawiającego (pok. 03 – I 

piętro); 

5) wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do podanego w ppkt 2) terminu 

znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego; 

6) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Zielonej Górze PKO BP SA Oddział 1 w Zielonej Górze 94 1020 5402 0000 0902 

0276 7374 z dopiskiem: „Wadium – świadczenie usługi przewozu osób (w tym dzieci) dla  

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na 3 zadania oraz 

oznaczeniem części na którą jest wnoszone. 

7) wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym; 

8) Zamawiający zwraca wadium: 

a. wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 

postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z 

zastrzeżeniem pkt 21.13) SIWZ; 

b. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - niezwłocznie po zawarciu 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano; 

c. niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania 

ofert; 

9) Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego 

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – Wykonawca 

wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego; 

10) w przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem 

ważności wadium wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do 

przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do 

zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze 

oferty najkorzystniejszej, wezwanie skierowane zostanie jedynie do wykonawcy, którego ofertę 

wybrano jako najkorzystniejszą; 

11) jeżeli wadium zdeponowano w kasie w siedzibie Zamawiającego (pok. 03 - I piętro), 

Wykonawcy winni je odebrać osobiście po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

Uwaga: 

12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o 

których mowa w pkt 25 ust. 1 ustawy pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to 

z przyczyn nieleżących po jego stronie; 

13) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie, albo 

b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo 

c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy.  

 
22.  Opakowanie oferty: 
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 Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, 
 adresem Zamawiającego i napisem: 

„Świadczenie usługi przewozu osób (w tym dzieci)  
dla  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na 3 zadania”  

z dopiskiem: 
„Nie otwierać przed godziną 9.15 dnia 17.09.2013 r. ” 

23.  Składanie ofert: 
1) oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w 

Zielonej Górze – Centrum Rekreacyjno-Sportowe, ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra, 
pokój nr 05 – sekretariat w terminie do dnia 17.09.2013 roku do godz. 9.00; 

2) ofertę złożoną po terminie niezwłocznie zwraca się Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy 
pzp; 

3) Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub 
złożenie jej w niewłaściwym miejscu; 

4) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty składane w postępowaniu  
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że 
nie mogą one być udostępniane. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć wraz z 
ofertą, w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona.  

5) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”; 

6) zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy pzp Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa  
w art. 86 ust. 4 ustawy pzp. 

 
24.  Zmiana lub wycofanie oferty: 
1)  Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 

wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. Wprowadzenie zmian do oferty 
wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego powiadomienia  
o wprowadzeniu zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 
samych zasad jak oferta (pkt 22 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. W przypadku 
wprowadzenia więcej niż jednej zmiany do złożonej oferty każdą kopertę z powiadomieniem o 
wprowadzeniu zmian, należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr …”. Po stwierdzeniu 
poprawności wprowadzenia zmian do oferty koperta (koperty) oznakowana dopiskiem 
„ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, a jej 
zawartość uznana za integralną część oferty; 

2)  Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać złożoną ofertę. 
Wycofanie oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego 
powiadomienia o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone  
wg takich samych zasad jak oferta (pkt 22 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem „WYCOFANIE”.  
W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których 
dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.   

 
25.  Otwarcie ofert: 
1) Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 17.09.2013 roku o godz. 9.15 w siedzibie 

Zamawiającego tzn. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze – Centrum 
Rekreacyjno-Sportowe, ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra, pokój nr 12; 

2) w części jawnej postępowania, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę 
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

3) podczas otwarcia ofert podaje się dane zgodnie z art. 86 ust 4 ustawy pzp. Nie ujawnia się 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu  
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, 
że nie mogą być one udostępniane; 

4) informacje dotyczące kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz informacje  
z otwarcia ofert przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu 
ofert, na ich wniosek; 

5) w części niejawnej posiedzenia Komisji, w której mogą uczestniczyć tylko członkowie Komisji, 
będzie dokonywana ocena ofert. 

 
26.  Ocena ofert: 
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1) w pierwszej kolejności każda z ofert podlegać będą ocenie formalnej, a następnie 
przeprowadzana będzie ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
zgodnie z pkt 5 SIWZ;  

2) zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy 
zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne ich wykluczenia, z  
zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp; 

3) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 
treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą  
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy pzp 
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści; 

4) Zamawiający poprawi w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie; 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek; 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian  

w treści oferty  
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona; 

5) po dokonaniu ww. czynności Komisja dokona oceny ofert według kryteriów opisanych  
w punkcie 27 SIWZ; 

 
27.  Kryteria oceny ofert: 

Ocenie podlegać będą oferty częściowe - na każdą część osobno. Oferty oceniane będą 
według poniższych "wag" (znaczenia): 

  cena oferty         100% 

 Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca 
 najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają 
 odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - 
 końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) 
 po przeliczeniu wg wzoru: 

      Cena oferty z najniższą ceną (zł) 
ilość punktów oferty badanej  =  ---------------------------------------       x 100 pkt x 100 % 

     Cena oferty badanej  (zł) 
28.  Odrzucenie ofert: 
 Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy pzp. 
 
29. Unieważnienie postępowania: 
 Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy 
 pzp. 
 
30. Udzielenie zamówienia: 
 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
 wymaganiom określonym w ustawie pzp oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako 
 najkorzystniejsza (uzyskała najwyższą liczbę punktów) w oparciu o podane w ogłoszeniu o 
 zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert. 
 
31.  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
1)  niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o: 
a)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 
nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 
oceny ofert i łączną punktację;  

b)  Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
c)  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne; 
d)  terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy pzp, po którego upływie umowa  

w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta;  
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2)  niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza informacje,  
o których mowa w punkcie 31.1a SIWZ, również na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze (www.mosir.zgora.pl)  oraz w miejscu publicznie dostępnym 
w swojej siedzibie – tablica ogłoszeń; 

3)  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie liczonym od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie krótszym niż:  

a) 5 dni – jeżeli zawiadomienie przesłano w sposób, o którym mowa w pkt 33.2) SIWZ; 
b) 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób; 
4)  zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 

publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 31.3) SIWZ jeżeli: 
a) w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta; 
b)  w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy pzp nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego 
Wykonawcy;    

5)  Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w terminie wskazanym  
w zaproszeniu do podpisania umowy w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii 
technicznych (np. numeru konta, reprezentanta Wykonawcy) zawieranej umowy; 

6)  w przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy pzp, 
Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga złożenia umowy regulującej współpracę 
Wykonawców; 

7)  w przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, który zamierza powierzyć realizację 
przedmiotu zamówienia Podwykonawcom, Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga 
przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawcy z Podwykonawcami; 

8) przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu kopie  
ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków, na wartość i okres trwania przedmiotu umowy, wraz z dowodem zapłaty składki; 

9) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy pzp. 

 
32. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

33.  Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 
1) wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez Zamawiającego  

i Wykonawców wymagają formy pisemnej – złożenia oryginału pisma lub dokumentów  
w formie określonej w pkt 6.7. oraz 7 SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 33.2) SIWZ; 

2) dla zachowania terminów określonych w postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość 
przekazania dokumentów, o których mowa w pkt 33.1) SIWZ za pomocą faksu, pod warunkiem 
niezwłocznego ich potwierdzenia w formie, o której mowa w pkt 33.1) SIWZ; 

3) zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający i Wykonawca są zobowiązani do 
potwierdzenia na żądanie drugiej strony faktu otrzymania za pomocą faksu dokumentów,  
o których mowa w pkt. 33.1) SIWZ; 

4) w przypadku niepotwierdzenia faktu otrzymania dokumentów za pomocą faksu Zamawiający 
uzna, iż dokumenty dotarły czytelne do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania (zgodnie  
z raportem rejestru połączeń urządzenia faksowego); 

5) pytania do treści SIWZ przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich 
treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w punkcie 34 SIWZ; 

6) w przypadku błędnie podanego nr telefonu, faksu lub braku komunikacji z Wykonawcą, 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie otrzymania informacji związanych  
z postępowaniem; 

7) Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami telefonicznie oraz drogą 
elektroniczną; 

 
34.   Udzielanie wyjaśnień: 
1) Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ; 
2) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 34.3) SIWZ; 
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3) Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął 
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert; 

4) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w pkt 
34.3) SIWZ lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający udzieli wyjaśnień lub pozostawi 
wniosek bez rozpoznania; 

5) zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy pzp przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 
terminu, o którym mowa w pkt 34.3) SIWZ; 

6) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze (www.mosir.zgora.pl ); 

7) osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach organizacyjnych jest 
Dudzińska Agnieszka - Kierownik Działu Administracji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Zielonej Górze.  

8) pytania należy kierować na adres: 
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
  Centrum Rekreacyjno - Sportowe 
  ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra 

  Fax nr (+48) 68 412 50 09 
35. Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu: 
1) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze (www.mosir.zgora.pl ). Zmiana treści SIWZ 
stanowi jej integralną część; 

2) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ 
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas 
na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający 
poinformuje wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację  
na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze 
(www.mosir.zgora.pl ); 

3) jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; 

4) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu konieczny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach; 

5) jeżeli zmiana treści ogłoszenia będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie określenia 
przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału  
w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia Zamawiający przedłuży termin składania 
ofert o czas niezbędny na wprowadzenia zmian w ofertach; 

6) niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie 
ogłoszenia Zamawiający zamieści informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie 
internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze (www.mosir.zgora.pl ). 

 
36.  Środki ochrony prawnej: 
 Jeżeli Wykonawca lub inny podmiot, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 
 oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez  Zamawiającego przepisów 
 ustawy pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy pzp.  
 
36.1.  Odwołanie. 
1) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp; 

2) jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych  
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę; 
b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
c) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
d) odrzucenia oferty odwołującego;  
3) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania; 
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4) odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu;  

5) odwołanie, wnosi się w terminie liczonym od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia: 

c) 5 dni – jeżeli zostały przesłane w sposób, o którym mowa w pkt 33.2) SIWZ; 
d) 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 
6) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się 

w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień publicznych lub 
SIWZ na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze 
(www.mosir.zgora.pl ); 

7) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 36.1.5) i 6) SIWZ wnosi się w terminie  
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 

8) odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu; 

9) w przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert; 

10) w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajowa Izbę Odwoławczą;  

11) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp, na które nie 
przysługuje odwołanie, o którym mowa w pkt 36.1.2) SIWZ; 

12) w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, o której mowa w pkt 36.1.11) SIWZ 
Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym 
Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie pzp dla tej czynności; 

13) na czynności o których mowa w pkt 36.1.12) SIWZ nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem 
pkt 36.1.2) SIWZ; 

 
36.2.  Skarga do sądu: 
1) na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu; 
2) skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego; 
3) skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni  

od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest 
równoznaczne z jej wniesieniem; 

4) prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania 
odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania; 

5) skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o zmianę orzeczenia lub o zmianę 
orzeczenia w całości lub w części; 

6) w postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 
odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

 
37.  Waluta w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą:  
 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
38.  Zaliczki: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
39.   Zmiany postanowień zawartej umowy: 
 Możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
 oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wraz z określeniem warunków  takich 
 zmian zawarta jest w projektach umów stanowiących załączniki Nr 6.1 – 6.3 do SIWZ. 
40.  Inne postanowienia 
 Sprawy nie określone w niniejszej SIWZ będą podlegać rozstrzygnięciom na podstawie 
 przepisów ustawy pzp.                                                         
        ZATWIERDZAM 
Zielona Góra, dnia 09.09.2013 r.                                                          Dyrektor  

             Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

        Robert Jagiełowicz  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ 

 
FORMULARZ OFERTY 

 
NA ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZEWOZU OSÓB (W TYM DZIECI)  

DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI  
W ZIELONEJ GÓRZE Z PODZIAŁEM NA TRZY ZADANIA 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:   
    Miasto Zielona Góra – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
    ul. Sulechowska 41; 65-022 Zielona Góra 
    tel. (+48) 68 412 50 01, faks (+48) 68 412 50 09 

   NIP: 929 011 78 43, REGON: 000986923 
   

1.  WYKONAWCA  - należy podać pełną nazwę Wykonawcy składającego ofertę 

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

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

adres.......................................................................................................................................................... 

tel. ....................................................................fax ......................................................................... 

REGON ........................................................    NIP ....................................................................... 

województwo …………………………………. 

upełnomocniony przedstawiciel 

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

2.  Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – oferujemy 
wykonanie przedmiotu zamówienia

1
: 

 
2.1. dla Zadania 1 – świadczenie usługi dowozu i odwozu uczniów klas III i ich opiekunów ze 

szkół podstawowych na terenie Zielonej Góry do krytych pływalni MOSiR tj. CRS przy ul. 
Sulechowskiej 41 oraz Kompleksu Sportowego Basen i Hala przy ul. Wyspiańskiego 17  
 
za cenę brutto

2
:: ……………….…. złotych  

(słownie………………………………………………………………………………………..….…); 

2.2. dla Zadania 2 – świadczenie usługi dowozu i odwozu dzieci i młodzieży na Finał 
Wojewódzki Indywidualnych Biegów Przełajowych na terenie Województwa Lubuskiego  

za 1 kilometr  cenę brutto: ………….….…..… złotych  

(słownie: ………………………………………………………………………………………….…); 

 
2.3. dla Zadania 3 – transport osób po Województwie Lubuskim oraz poza granicami Polski 

(NIEMCY) za cenę brutto
3
: …………..……...… złotych  

(słownie: ……………………………………………………………………………….…………..…); 

3. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty na Zamawiającym spoczywał będzie 
 obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie   
 

                                                 
1
 należy wypełnić podając cenę brutto tylko dla tych zadań, na które Wykonawca składa ofertę; 

2
 należy wypełnić podając cenę brutto obejmują realizację całego zadania nr 1 

3
 należy wypełnić podając cenę brutto obejmują realizację całego zadania nr 3 
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 dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a cena określona w pkt 2 niniejszej 
 oferty nie uwzględnia podatku od towarów i usług (skreślić jeśli nie dotyczy). 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ wraz z wprowadzonymi do niej zmianami  
(w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego), nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 
zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.  

5. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki zawarte w SIWZ. 

6. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: od dnia podpisania umowy 
do 30.11.2013 r. z zastrzeżeniem, iż realizacja zadania nr 2 zostanie zakończona bezpośrednio 
po wykonaniu usługi transportu w terminie do końca 31.10.2013 r. a realizacja zadania nr 3 
zostanie zakończona bezpośrednio po wykonaniu usługi transportu w terminie do 26.09.2013 r. 

7. Oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres objęty zamówieniem. 

8. Wadium: 

dla zadania nr 1 w kwocie …………………... wniesione zostało w dniu ...................... w formie 
…………………….……………….………………  

 (wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy nr 
……………………………………………………………………………….); 

9. Oświadczamy, że zawarte w SIWZ projekty umów stanowiące załączniki Nr 6.1 – 6.2 do SIWZ 
(odrębne dla każdego zadnia – zgodnie z wyborem Wykonawcy – dla jednego, kilku lub 
wszystkich zadań) akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 
naszej oferty do zawarcia  umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tzn. 
przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

11. Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające ze SIWZ 
załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia: 

1) oświadczenie, że Wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami lub określi część 
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wg załącznika Nr 2 do SIWZ;  

2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy pzp 
wg załącznika Nr 3 do SIWZ; 

3) wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp wg załącznika Nr 4 do SIWZ; 

4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp,  
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (nie dotyczy 
osób fizycznych); 

5) aktualną licencję na podjęcie i wykonywanie transportu drogowego o której mowa w art. 5 
Ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2007 Nr 125 poz. 874 ze zm.) 
ważną przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia na potwierdzenie spełnienia warunku 
udziału określonego w pkt. 5.1.1.1 SIWZ. 

6) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub 
informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg załącznika nr 5 do SIWZ; 

7) pisemne zobowiązanie, lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile Wykonawca 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp; 

8) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy  

9) ………………………………………………………………………… 
 
Ofertę sporządzono dnia ............................. 
 
 
      .............................................................................. 
                   Wykonawca  
       lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
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         Załącznik nr 1 do oferty  
TYGODNIOWY  HARMONOGRAM  PRZEWOZU / TABELA WYLICZENIA CENY 

 
dla zadania nr 1 

świadczenie usługi dowozu i odwozu uczniów klas III i ich opiekunów ze szkół podstawowych na terenie Zielonej Góry do krytych pływalni MOSiR:  
CRS przy ul. Sulechowskiej 41 

 
 

Dzień 
tygodnia 

Godz. 
rozpoczęcia i 
zakończenia 

zajęć 
na pływalni 

Szkoła Podstawowa nr 
/adres 

Godzina i miejsce podstawienia 
autobusu w celu przewiezienia na 

basen CRS 

Max Ilość 
osób do 
przewiezi

enia 

Godzina 
odbioru - 

Parking CRS 
przy ul. 

Sulechowskiej 
41 

Oferowana 
kwota brutto za 

1 kurs 
(Wypełnia 
oferent) 

1 Poniedziałek - - - - - - 

2 
Wtorek 

  

9.30 - 10.15 SP 6 / ul. Moniuszki 19 
Godz. 9.00 - przystanek autobusowy przy 
ul. Długiej 

50 10.45 
 

11.00 - 11.45 SP 14 / ul. Jaskółcza 66 Godz. 10,30 - parking przy szkole  50 13.15  

12.30 - 13.15 SP 8 / ul. Kąpielowa 7 Godz. 11.45 - ul. Kąpielowa przy szkole  50 13.45  

13.15 - 14.00 SP 5 / ul. Truskawkowa 12 
Godz. 12.45 - ul. Truskawkowa przy 
szkole 

50 14.30 
 

14.45 - 15.30 SSP 1 / ul. Władysława IV 1 
Godz. 14.15 - przystanek autobusowy 
przy ul. Waryńskiego  

50 - 
 

3 Środa 

11.00 - 11.45 SP 14 / ul. Jaskółcza 66 Godz. 10.30 - parking przy szkole 50 13.15  

14.00 - 14.45 SP 5 / ul. Truskawkowa 12 
Godz. 13.30 - ul. Truskawkowa przy 
szkole  

30 15.15 
 

4 Czwartek 

11.00 - 11.45 SP 14 / ul. Jaskółcza 66 Godz. 10.30 - parking przy szkole  50 13.15 
 

11.45 - 12.30 SP 14 / ul. Jaskółcza 66 Godz. 11.15 - parking przy szkole  50 14.00 
 

13.15 - 14.00 SP 15 / ul. Lisia 37 Godz. 12.30 - parking przy szkole  50 14.30 
 

14.00 - 14.45 SP 15 / ul. Lisia 37 Godz. 13.15 - parking przy szkole  50 15.15 
 

5 Piątek 
11.00 - 11.45 SP 14 / ul. Jaskółcza 66 Godz. 10.30 - parking przy szkole  50 13.15  

11.45 - 12.30 PSP 7 / ul. Zielonogórska 5 Godz. 11.15 - parking przy szkole  30 13.00  
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 12.30 - 13.15 PSP 7 / ul. Zielonogórska 5 Godz. 11.55 - parking przy szkole  50 13.45  

13.15 - 14.00 PSP 7 / ul. Zielonogórska 5 Godz. 12.45 - parking przy szkole  50 14.30  

14.30 - 15.15 
SP SALOMON os. 
Pomorskie 13 

Godz. 14.00 - parking przy Biedronce os. 
Pomorskie 5  

50 - 
 

       
 
 

Kompleks Sportowy Basen i Hala przy ul. Wyspiańskiego 17 w Zielonej Górze 
 

 

Dzień 
tygodnia 

Godz. 
rozpoczęcia i 
zakończenia 

zajęć 
na pływalni 

Szkoła Podstawowa nr 
/adres 

Godzina i miejsce podstawienia 
autobusu w celu przewiezienia na 

basen CRS 

Max Ilość 
osób do 
przewiezi

enia 

Godzina 
odbioru - 

Parking CRS 
przy ul. 

Sulechowskiej 
41 

Oferowana 
kwota brutto za 

1 kurs 
(Wypełnia 
oferent) 

1 Poniedziałek 

11.30 - 12.15 SP 1 / ul. Wyszyńskiego 17 
Godz. 10.55 - parking przy markecie 
Leclerk  

50 12.45 
 

12.15 - 13.00 SP 1 / ul. Wyszyńskiego 17 
Godz. 11.40 - parking przy markecie 
Leclerk  

50 13.30 
 

13.00 - 13.45 SP 1 / ul. Wyszyńskiego 17 
Godz. 12.25 - parking przy markecie 
Leclerk  

50 14.15 
 

2 
Wtorek 

  

10.45 - 11.30 SP 11 / ul. Spawaczy 3d 
Godz. 10.00 - wjazd od strony boiska 
szkolnego  

50 12.00 
 

11.30 - 12.15 SP 11 / ul. Spawaczy 3d 
Godz. 10.45 - wjazd od strony boiska 
szkolnego  

50 12.45 
 

12.15 - 13.00 SP 11 / ul. Spawaczy 3d 
Godz. 11.30 - wjazd od strony boiska 
szkolnego  

50 13.30 
 

13.00 - 13.45 SP 11 / ul. Spawaczy 3d 
Godz. 12.15 - wjazd od strony boiska 
szkolnego  

50 14.15 
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3 Środa 

10.45 - 11.30 SP 8 / ul. Kąpielowa 7 Godz. 10.00 - ul. Kąpielowa przy szkole  50 12.00  

11.30 - 12.15 SP 8 / ul. Kąpielowa 7 Godz. 10.45 - ul. Kąpielowa przy szkole  50 12.45  

13.00 - 13.45 SP 17 / ul. Staffa 10 Godz. 12.30 - ul. Staffa przy szkole  50 14.10  

12.15 - 13.00 SP 11 / ul. Spawaczy 3d 
Godz. 11.30 - wjazd od strony boiska 
szkolnego  

30 13.30 
 

4 Czwartek 

10.45 - 11.30 SP 17 / ul. Staffa 10 Godz. 10.15 - ul. Staffa przy szkole  50 12.00 
 

11.30 - 12.15 SP 21 / os. Pomorskie 13 
Godz. 11.00 - parking przy Biedronce os. 
Pomorskie 5  

50 12.45 
 

12.15 - 13.00 SP 21 / os. Pomorskie 13 
Godz. 11.45 - parking przy Biedronce os. 
Pomorskie 5  

50 13.30 
 

5 Piątek - - - - - - 

6 

Sobota 

 

 Zamawiający obecnie nie może określić dokładnie terminu realizacji usługi transportu 

 Termin zostanie wskazany Wykonawcy 7 dni przed planową realizacją zamówienia 

 W okresie realizacji zadania (umowy) 3 razy Zamawiający zleci Wykonawcy usługę transportu w soboty 

 Usługa dotyczyć będzie transportu uczniów z zielonogórskich szkół do Kompleksu Sportowego Basen i Hala 
przy ul. Wyspiańskiego 17 w Zielonej Górze 

 Każda zlecona usługa w soboty będzie obejmowała 11 przejazdów (kursów) 

 

    
UWAGA!!! 

 Niniejszy harmonogram obowiązuje od 23 września do 30 listopada 2013 r.  z wyłączeniem 14.10.2013, 01.11.2013 11.11.2013. 

 Jeden kurs – oznacza przejazd tam i z powrotem tj. odbiór dzieci ze szkoły, dowóz ich na basen, następnie odbiór ich z basenu i powrót do szkoły. 

 Niniejszy załącznik tj. Tygodniowy Harmonogram Przewozu/Tabela wyliczenia ceny Wykonawca wypełnia podając cenę jednostkową brutto za 1 konkretny 
kurs, natomiast w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca podaję łączną cenę brutto za realizację całego zadania w określonym terminie tj. od 
23 września do 30 listopada 2013 r.  z wyłączeniem 14.10.2013, 01.11.2013 11.11.2013. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ 

 
 

O Ś W I AD C Z E N I E  
 
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie 

usługi przewozu osób (w tym dzieci) dla  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej 

Górze z podziałem na 3 zadania 

ja/my (imię nazwisko) 

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

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

reprezentując firmę (nazwa firmy)............................................................................................................. 

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

jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/my, że wykonamy 

zamówienie w pełni siłami własnymi / wykonamy zamówienie z udziałem podwykonawców, którym 

powierzymy realizację zamówienia w zakresie*: 

 
1. .................................................................................................................................................... 
 
 ...................................................................................................................................................,  
 
2. .................................................................................................................................................... 
 
 .....................................................................................................................................................,  
 
3. .................................................................................................................................................... 
 
 ................................................................................................................................................ .  
 
 
 
* - niepotrzebne skreślić 

 
 
 
dnia .......................... 
 
 
 
 
      .............................................................................. 
                           Wykonawca  
              lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ 

 
 
 

O Ś W I AD C Z E N I E  
O  S P E Ł N I AN I U  W AR U N K Ó W  

 
 

art. 22 ust. 1  pkt 1 - 4  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907- tekst jednolity) 

 
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie 

usługi przewozu osób (w tym dzieci) dla  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej 

Górze z podziałem na 3 zadania 

ja/my (imię nazwisko) …..……………………………………………………………………………………….. 

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

reprezentując firmę (nazwa firmy)............................................................................................................. 

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

jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, że  

spełniam/ my warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
 
 
dnia .......................... 
 
 
 
 
 
 
      .............................................................................. 
                           Wykonawca  
              lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ 

 
 
 

O Ś W I AD C Z E N I E  
O  B R AK U  P O D ST AW  D O  W Y K L U C Z EN I A  

 
 

na podstawie  art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907- tekst jednolity) 

 
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie 

usługi przewozu osób (w tym dzieci) dla  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej 

Górze z podziałem na 3 zadania 

ja/my (imię nazwisko) ……………………………………………………………………………………..... 

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

reprezentując firmę (nazwa firmy)............................................................................................................. 

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

jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, że  

nie podlegam/my wykluczeniu z niniejszego postępowania na podstawie przesłanek określonych w 

art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 

907- tekst jednolity) 

 
 
 
dnia .......................... 
 

 
 
 
 
 
      .............................................................................. 
                           Wykonawca  
              lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ 

 
 
 

I N F O R M AC J A  
 

składana na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907- tekst jednolity) 

 
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na  świadczenie 

usługi przewozu osób (w tym dzieci) dla  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej 

Górze z podziałem na 3 zadania  

ja/my (imię nazwisko) ……………………………………………………………………………………..... 

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

reprezentując firmę (nazwa firmy)............................................................................................................. 

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

jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy informuję/ my, że nie należę/my 

do grupy kapitałowej
4
 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907- tekst jednolity).  

 

 

 

 

dnia .......................... 

 
 
 
 
 
 
      .............................................................................. 
                             Wykonawca  
                    lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
4 Ilekroć w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) jest 

mowa o grupie kapitałowej - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni 
lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 
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ZAŁĄCZNIK NR 6.1 do SIWZ 
 
 

PROJEKT UMOWY  

 - na zadanie nr 1 - 

 

zawarta w dniu ……………………… w Zielonej Górze pomiędzy: 

 

Miastem Zielona Góra - Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą w Zielonej Górze,   

ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra, NIP 929-011-78-43, REGON 000986923, 

reprezentowanym przez: 

1. Roberta Jagiełowicza –  Dyrektora 

przy kontrasygnacie: Olgi Barczyńskiej –  Głównego Księgowego 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” z jednej strony, 

 

a  

 

……………………………………………………………………. z siedzibą w…………………………...  przy 

ul…………………………………, zarejestrowanym w Wydziale …….... Krajowego Rejestru Sądowego 

w ………………………….. pod nr …………, kapitał zakładowy w wysokości ………………, 

NIP………………..……., Regon……………………….… lub (imię) ……………….. (nazwisko) 

…………………….. zam. (adres miejsca zamieszkania) …………………………………..………., 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (imię) …………….…….. (nazwisko) 

………………..…….. (nazwa handlowa) ………………………………………..…..  z siedzibą w (adres 

prowadzonej działalności gospodarczej) ……………………………………….………………, działającym 

na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 

........................................., REGON ....................................... 

 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” z drugiej strony 

 

o następującej treści: 

§ 1 

 

Zamawiający w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907- tekst jednolity z 

późniejszymi zmianami) powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia pn. 

„Transport (dowóz i odwóz) uczniów klas III i ich opiekunów ze szkół podstawowych na terenie 

Zielonej Góry do krytych pływalni MOSiR tj. CRS przy ul. Sulechowskiej 41 oraz Kompleksu 

Sportowego Basen i Hala przy ul. Wyspiańskiego 17”. 

 

§ 2 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przewozu (dowóz i odwóz) 

uczniów i ich opiekunów ze szkół podstawowych na terenie Zielonej Góry do Centrum 

Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Sulechowskiej 41 oraz do Kompleksu Sportowego Basen i 

Hala przy ul. Wyspiańskiego 17 w Zielonej Górze, zwane dalej „Basenami” według 

Tygodniowego Harmonogramu Przewozu (dowóz i odwóz), stanowiący załącznik do niniejszej 

umowy.  

2. Integralną część umowy stanowią: 

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 
b) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami 

3. Transport (dowóz i odwóz) uczniów odbywać się będzie w dni nauki szkolnej od poniedziałku 

do piątku z wyłączeniem 14.10.2013, 01.11.2013, 11.11.2013 oraz w soboty, zgodnie 

Tygodniowym Harmonogramem Przewozu, stanowiący załącznik do niniejszej umowy.  

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość świadczonej usługi, jej kompletność i 

zgodność ze zleceniem oraz za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, a 
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będące następstwem niedotrzymania terminów usługi, właściwości lub jakości świadczonej 

usługi. 

§ 3 

 

Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem zamówienia publicznego. 

 

§ 4 

 

1. Umowę zawiera się na czas określony tj. od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2013 

roku, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wykorzystanie kwoty określonej w § 5 spowoduje automatyczne rozwiązanie umowy na 

przedmiot zamówienia określony w §1. 

 

§ 5 

 

1. Przewozy rozliczane będą na podstawie podanej w ofercie przez Wykonawcę ceny 

jednostkowej brutto za 1 kurs określonej w Tabeli Wyliczenia Ceny i liczby rzeczywiście 

wykonanych kursów zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę wypełnionym Protokołem 

Potwierdzenia Przewozu. 

2. Ustala się wartość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy do kwoty brutto: ……………………. zł ( słownie: …………………….złotych 00/100). 

3. Cena określona w ust.2 zawiera podatek od towarów i usług i stanowi maksymalny limit 

finansowy, do którego Zamawiający może realizować umowę. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałych cen jednostkowych kursów przez okres 

obowiązywania niniejszej umowy. 

5. Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji zamówienia w pełnym zakresie a Wykonawcy 

nie przysługują roszczenia odszkodowawcze z tytułu niewykorzystania maksymalnej ilości i 

wartości zamówienia. minimalna, zagwarantowana ilość świadczenia usługi wynosi 70% 

zamówienia. 

6. Określone w ust. 1 wynagrodzenie obejmuje całość świadczonej usługi w okresie 

obowiązywania umowy, ustalonej w oparciu o ilości kursów, niezmienne ceny jednostkowe 

kursów, oraz Tygodniowy Harmonogram Przewozu, zgodnie z załącznikiem do umowy, a 

także z uwzględnieniem kosztu podstawienia oraz przygotowania autobusu przed 

rozpoczęciem przewozu a także wszystkich elementów składających się na realizację 

zamówienia.  

§ 6 

 

1. Płatność za przedmiot zamówienia odbędzie się na podstawie faktur częściowych 

wystawionych przez Wykonawcę na koniec każdego miesiąca, w którym świadczona była 

usługa na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona 

Góra, NIP 929-011-78-43, wraz z rozliczeniem ilości wykonanych kursów (Protokół 

Potwierdzenia Przewozu Uczniów) w danym okresie rozliczeniowym wg cen jednostkowych 

kursów, podanych w załączniku do umowy. 

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie wypełniony przez opiekuna każdej z przewożonych 

grup (po wejściu do/z autobusu) oraz kierowcę autobusu Protokół Potwierdzenia Przewozu. 

Formularz protokołu do wypełnienia zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego. 

3. Faktury będą płatne w terminie 14 dni od daty złożenia ich w siedzibie Zamawiającego na 

konto Wykonawcy : …………………………………………………………………. 

4. Dniem zapłaty jest dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu. 

 

§ 7 

 

W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia ustala się odsetki ustawowe za 

zwłokę, za każdy dzień zwłoki . 
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§ 8 

 

1. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do punktualnego i solidnego zabezpieczenia przewozu (dowozu 

i odwozu) uczniów. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę objętą niniejszym zamówieniem środkami 

transportu dopuszczonymi do ruchu na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o 

ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz.1137 ze zm.) oraz: 

a) prowadzonymi przez kierowcę posiadającego odpowiednie uprawnienia do 

kierowania, o których mowa w przywołanej wyżej ustawie, 

b) oznakowanymi na czas przewozu uczniów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami, 

c) przystosowanymi do przewozu osób w tym młodzieży szkolnej, 

d) o odpowiedniej liczbie miejsc siedzących do ilości przewożonych osób, przy czym na  

Wykonawcy spoczywa obowiązek dostosowania odpowiedniego autobusu do ilości 

przewożonej grupy, z zastrzeżeniem, iż w zadaniu Nr I grupa uczniów z jednej szkoły 

nie może zostać podzielona i przewieziona różnymi środkami transportu. 

4. Wykonawca musi zapewnić przewożonym osobom/uczniom oraz ich opiekunom odpowiednie 
warunki bezpieczeństwa i higieny tj.: 

a) utrzymywać w czystości i porządku pojazdy, 

b) przestrzegać przepisów p.poż. i BHP, 

c) posiadać ubezpieczenie pojazdów oraz przewożonych osób na czas przewozu z tytułu 

szkód, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem zamówienia, 

d) odpowiednią temperaturę wewnątrz pojazdów, w szczególności w okresie zimowym, 

e) maksimum bezpieczeństwa przewożonych uczniów, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami technicznymi i normami dotyczącymi transportu zbiorowego osób. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu dzieci. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych uczniów oraz 

opiekunów. 

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Wykonawca zobowiązuje się umożliwić opiekunom 

wyznaczonym przez szkołę lub Zamawiającego, pełnienie opieki nad uczniami w autobusie 

przewożącym dzieci/młodzież na wskazanych trasach. 

 

§ 9 

 

1. Niniejsze zamówienie będzie realizowane zgodnie z Tygodniowym Harmonogramem 

Przewozu (dowozu i odwozu), stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Tygodniowym Harmonogramie 

Przewozu (zmian w ilości przewożonych dzieci, ilości kursów a także godzin przewozu), 

spowodowanych zmianą planu zajęć szkolnych w danej szkole lub na danym Basenie. 

3. W przypadku konieczności dokonania zmian o których mowa w ust. 2 Zamawiający 

przedstawi Wykonawcy pisemną (faksem na nr ……………., mailem na adres……………….) 

zmianę z dwudniowym wyprzedzeniem w stosunku do planowanego terminu przewozu. 

4. Zmiany w Tygodniowym Harmonogramie Przewozu nie wymagają formy aneksu. 

5. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę w taki sposób, aby nie doprowadzić do 

spóźnień poszczególnych grup w dowozie na Basen i z Basenu na zajęcia lekcyjne w szkole.  

6. Wykonawca nie ma prawa do odwołania żadnego kursu. 

7. W przypadku awarii środka transportu Wykonawca zapewni na własny koszt zastępczy środek 

transportu, spełniający warunki, o których mowa w § 8 ust.3 – 4 umowy, w taki sposób aby nie 

powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc 

siedzących) zwiększenia liczby przewożonych uczniów. Zamawiający nie będzie ponosił z 

tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego środka transportu oraz kierowców, 

Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi. Strony ustalają, że 

Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem zapewnienia zastępczego środka transportu. Nota 
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księgowa wystawiona przez Zamawiającego będzie płatna przez Wykonawcę w terminie do 

14 dni od daty jej otrzymania, przepis § 7 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 10 

Wykonawca oświadcza, że: 

1. posiada licencję na wykonywanie transportu drogowego osób, o której mowa w ustawie z dnia 

06 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz.1265 ze zm.), 

2. posiada zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym 

transporcie drogowym, o którym mowa w ustawie o transporcie drogowym, 

3. sprawdził z należytą starannością dokumentację dot. zamówienia oraz nie będzie wnosił z 

tego tytułu roszczeń do Zamawiającego, 

4. jest zobowiązany do bieżącego rozliczania realizacji zamówienia, 

5. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków na wartość i okres trwania przedmiotu umowy.  

6. będzie realizował usługę objętą niniejszym zamówieniem zgodnie z zapisami § 8 niniejszej 

umowy. 

§11 

 

1. Wykonawca oświadcza, że /cały zakres zamówienia objętego niniejszą umową wykona 

osobiście,/* następujący zakres zamówienia objętego niniejszą umową zamierza powierzyć 

podwykonawcom ….….. oraz pozostały zakres wykona osobiście./* (pozostawić właściwe) 

2. Wykonawca ma prawo podzlecić podwykonawcom realizację zamówienia, jeśli w ust.1, strony 

ustaliły zakres zamówienia, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście a które zamierza 

powierzyć podwykonawcom oraz podwykonawca posiada licencję na transport drogowy osób, 

o której mowa w § 10 pkt.1 umowy i zezwolenie, o którym mowa w §10 pkt.2 niniejszej 

umowy. 

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku 

z wykonywanymi przez Podwykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, a 

będące następstwem działania podwykonawcy, rażącego niedbalstwa lub braku należytej 

staranności./** (Dotyczy Wykonawców, którzy w ofercie wskażą podwykonawców). 

 

§12 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia jednej z 

następujących okoliczności: 

a) w stosunku do terminu realizacji umowy – z powodu działań osób trzecich lub 

okoliczności uniemożliwiających wykonanie usługi, które to działania lub okoliczności  

nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, 

b) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży 

to koszty realizacji przedmiotu zamówienia), 

c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia.  

2. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§13 

 

1. Strony postanawiają, że zapłacą kary umowne: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w terminowym wykonaniu usług określonych w § 2 ust.3 w 

wysokości 100,00 zł za każde 30 minut opóźnienia w podstawianiu środka 

transportu w stosunku do Tygodniowego Harmonogramu Przewozu, o którym 

mowa w §9, stwierdzonego przez opiekuna danego kursu, 

b) z tytułu podstawienia niesprawnego technicznie lub nie spełniającego 

wymagań wynikających z umowy środka transportu w wysokości 2.000,00 zł, 
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c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 

2.000,00zł. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 2.000,00zł za wyjątkiem przypadku 

określonego w art.145 Prawa zamówień publicznych. 

2. Kary umowne płatne są w terminie 5 dni od dnia doręczenia wezwania do ich zapłaty. 
3. Strony zgodnie ustalają, iż naliczone przez Zamawiającego kary umowne mogą zostać 

potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 
4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§14 

 

1. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo do 

odstąpienia od umowy jeżeli: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, 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 wiadomości o 

tych okolicznościach; w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

2) Wykonawca utraci licencję na wykonywanie transportu drogowego osób lub 

zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym 

transporcie drogowym, o których mowa w ustawie o transporcie drogowym, 

3) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową i 

mimo wyznaczenia mu przez Zamawiającego na piśmie terminu do zmiany sposobu 

wykonania przedmiotu umowy dalej wykonuje go wadliwie, 

4) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

5) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

6) wykonawca nie wykonuje usługi a przerwa trwa 2 kolejne dni przeznaczone na jej 

realizację, lub wystąpiły 2 inne przerwy w realizacji usługi. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w 

Kodeksie cywilnym. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w ust 1 i 2 w 
terminie 14 dni od daty powzięcia informacji o przyczynach odstąpienia. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną 

potwierdzoną przez właściwego dyrektora część umowy. 

 

§15 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 

miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego. 

 

§16 

 

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących po jednym egzemplarzu dla 

Zamawiającego i dla Wykonawcy. 

 

 ZAMAWIAJACY:       WYKONAWCA: 
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ZAŁĄCZNIK NR 6.2 do SIWZ 
 
 

PROJEKT UMOWY  

 - na zadanie nr 2 - 

 

zawarta w dniu ……………………… w Zielonej Górze pomiędzy: 

 

Miastem Zielona Góra - Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą w Zielonej Górze,   

ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra, NIP 929-011-78-43, REGON 000986923, 

reprezentowanym przez: 

2. Roberta Jagiełowicza –  Dyrektora 

przy kontrasygnacie: Olgi Barczyńskiej –  Głównego Księgowego 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” z jednej strony, 

 

a  

 

……………………………………………………………………. z siedzibą w…………………………...  przy 

ul…………………………………, zarejestrowanym w Wydziale …….... Krajowego Rejestru Sądowego 

w ………………………….. pod nr …………, kapitał zakładowy w wysokości ………………, 

NIP………………..……., Regon……………………….… lub (imię) ……………….. (nazwisko) 

…………………….. zam. (adres miejsca zamieszkania) …………………………………..………., 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (imię) …………….…….. (nazwisko) 

………………..…….. (nazwa handlowa) ………………………………………..…..  z siedzibą w (adres 

prowadzonej działalności gospodarczej) ……………………………………….………………, działającym 

na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 

........................................., REGON ....................................... 

 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” z drugiej strony 

 

o następującej treści: 

§ 1 

 

Zamawiający w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907- tekst jednolity z 

późniejszymi zmianami) powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia pn. 

„Świadczenie usługi dowozu i odwozu dzieci i młodzieży na Finał Wojewódzki Indywidualnych 

Biegów Przełajowych na terenie Województwa Lubuskiego”. 

 

§ 2 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie przewozu (dowóz i odwóz) dzieci 

i młodzieży na Finał Wojewódzki Indywidualnych Biegów Przełajowych na terenie 

Województwa Lubuskiego, zgodnie z opisem zawartym w pkt. 3.3.2 SIWZ. 

2. Integralną część umowy stanowią: 

c) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 
d) Oferta Wykonawcy  

3. Transport obejmuje uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych 

z miasta Zielona Góra. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość świadczonej usługi, jej kompletność i 

zgodność ze zleceniem oraz za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, a 

będące następstwem niedotrzymania terminów usługi, właściwości lub jakości świadczonej 

usługi. 

§ 3 

 

Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem zamówienia publicznego. 
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§ 4 

 

1. Umowę zawiera się na czas określony tj. od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2013 

roku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Wykorzystanie kwoty określonej w § 5 umowy spowoduje automatyczne rozwiązanie umowy 

na przedmiot zamówienia określony w §1 umowy. 

3. Realizacja zadania nr 2 zostanie zakończona bezpośrednio po wykonaniu usługi transportu w 
terminie do końca 31.10.2013 r.  

§ 5 

 

1. Usługa świadczenia transportu rozliczana będzie na podstawie podanego w ofercie przez 

Wykonawcę ryczałtu jednostkowego brutto za 1 km i liczby rzeczywiście przejechanych 

kilometrów, zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę wydrukiem z tachografu oraz 

podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego lub Szkoły 

Protokołem Wykonania Usługi.  

2. Ustala się wartość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy do kwoty brutto: ……………………. zł ( słownie: …………………….złotych 00/100). 

3. Cena określona w ust.2 zawiera podatek od towarów i usług i stanowi maksymalny limit 

finansowy, do którego Zamawiający może realizować umowę. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałej ceny jednostkowej za 1 km przez okres 

obowiązywania niniejszej umowy. 

5. Określony w ust. 1 ryczałt jednostkowy brutto za 1 km obejmuje wszystkie koszty związane z 

realizacją zamówienia w okresie obowiązywania umowy. 

6. Maksymalna, przewidywalna liczba kilometrów do możliwa do zrealizowania zadania to 

łącznie 320 km (tam i z powrotem) 

7. Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji zamówienia w maksymalnym zakresie a 

Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze z tytułu niewykorzystania 

maksymalnej ilości i wartości zamówienia. Wykonawcy przysługuje rozliczenie zgodnie z ust. 

1. 

§ 6 

 

1. Płatność za przedmiot zamówienia odbędzie się na podstawie faktury wystawionej przez 

Wykonawcę po zrealizowaniu usługi na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. 

Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra, NIP 929-011-78-43. 

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie wydruk z tachografu, potwierdzający ilość 

przejechanych rzeczywiście kilometrów oraz podpisany Protokół Wykonania Usługi, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

3. Faktury będą płatne w terminie 14 dni od daty złożenia ich w siedzibie Zamawiającego na 

konto Wykonawcy : …………………………………………………………………. 

4. Dniem zapłaty jest dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu. 

 

§ 7 

 

W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia ustala się odsetki ustawowe za 

zwłokę, za każdy dzień zwłoki . 

§ 8 

 

1. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do punktualnego i solidnego zabezpieczenia przewozu (dowozu 

i odwozu) uczniów. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę objętą niniejszym zamówieniem środkami 

transportu dopuszczonymi do ruchu na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o 

ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz.1137 ze zm.) oraz: 

a) prowadzonymi przez kierowcę posiadającego odpowiednie uprawnienia do 

kierowania, o których mowa w przywołanej wyżej ustawie, 
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b) oznakowanymi na czas przewozu uczniów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami, 

c) przystosowanymi do przewozu osób w tym młodzieży szkolnej, 

d) o odpowiedniej liczbie miejsc siedzących do ilości przewożonych osób, przy czym na  

Wykonawcy spoczywa obowiązek dostosowania odpowiedniego autobusu do ilości 

przewożonej grupy. 

4. Wykonawca musi zapewnić przewożonym osobom/uczniom oraz ich opiekunom odpowiednie 
warunki bezpieczeństwa i higieny tj.: 

f) utrzymywać w czystości i porządku pojazdy, 

g) przestrzegać przepisów p.poż. i BHP, 

h) posiadać ubezpieczenie pojazdów oraz przewożonych osób na czas przewozu z tytułu 

szkód, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem zamówienia, 

i) odpowiednią temperaturę wewnątrz pojazdów, w szczególności w okresie zimowym, 

j) maksimum bezpieczeństwa przewożonych uczniów, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami technicznymi i normami dotyczącymi transportu zbiorowego osób. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych uczniów oraz 

opiekunów. 

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Wykonawca zobowiązuje się umożliwić opiekunom 

wyznaczonym przez szkołę lub Zamawiającego, pełnienie opieki nad uczniami w autobusie 

przewożącym dzieci/młodzież na wskazanej trasie. 

 

§ 9 

 

1. Świadczenie usługi transportu będzie obejmowało przejazd z terenu Zielonej Góry na miejsce 

zawodów – województwo Lubuskie. Z uwagi na to, iż w obecnym czasie Zamawiający nie zna 

miejsca Finału Wojewódzkich Indywidualnych Biegów Przełajowych i nie może teraz określić 

ilości kilometrów, Wykonawcy winni się liczyć z możliwością wykonania usługi na terenie 

całego województwa lubuskiego. 

2. Świadczenie usługi będzie obejmowało wyjazd jednorazowy w październiku, w sobotę. 
3. Czas trwania Finału Wojewódzkich Indywidualnych Biegów Przełajowych ok. 4 godziny. 
4. Przewidywana ilość pasażerów ok. 60 osób. 
5. Po zakończeniu Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i uzyskaniu informacji ze Szkolnego 

Związku Sportowego o miejscu przeprowadzenia Finału Wojewódzkich Indywidualnych 

Biegów Przełajowych, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o miejscu i planowanym 

wyjeździe w terminie 7 dni przed wyjazdem zgłoszonym odrębnym zamówieniem drogą 

elektroniczną (na adres wskazany przez Wykonawcę: …………………………………………)  

lub droga faksową (pod nr wskazany przez Wykonawcę: …………………………………………) 

6. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę w taki sposób, aby nie doprowadzić do 

spóźnienia na Finał Wojewódzkich  Indywidualnych Biegów Przełajowych. 

7. Wykonawca nie ma prawa do odwołania kursu. 

8. Kurs wykonywany będzie zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu po najkrótszej trasie, o 
ile Zamawiający nie wskaże innej trasy. 

9. W przypadku awarii środka transportu Wykonawca zapewni na własny koszt zastępczy środek 

transportu, spełniający warunki, o których mowa w § 8 ust.3 – 4 umowy, w taki sposób aby nie 

powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc 

siedzących) zwiększenia liczby przewożonych uczniów. Zamawiający nie będzie ponosił z 

tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego środka transportu oraz kierowców, 

Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi. Strony ustalają, że 

Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem zapewnienia zastępczego środka transportu. Nota 

księgowa wystawiona przez Zamawiającego będzie płatna przez Wykonawcę w terminie do 

14 dni od daty jej otrzymania, przepis § 9 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 10 

Wykonawca oświadcza, że: 
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1. posiada licencję na wykonywanie transportu drogowego osób, o której mowa w ustawie z dnia 

06 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz.1265 ze zm.), 

2. posiada zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym 

transporcie drogowym, o którym mowa w ustawie o transporcie drogowym, 

3. sprawdził z należytą starannością dokumentację dot. zamówienia oraz nie będzie wnosił z 

tego tytułu roszczeń do Zamawiającego, 

4. jest zobowiązany do bieżącego rozliczenia realizacji zamówienia, 

5. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków na wartość i okres trwania przedmiotu umowy.  

6. będzie realizował usługę objętą niniejszym zamówieniem zgodnie z zapisami § 8 niniejszej 

umowy. 

§11 

 

4. Wykonawca oświadcza, że /cały zakres zamówienia objętego niniejszą umową wykona 

osobiście,/* następujący zakres zamówienia objętego niniejszą umową zamierza powierzyć 

podwykonawcom ….…….... oraz pozostały zakres wykona osobiście./* (pozostawić właściwe) 

5. Wykonawca ma prawo podzlecić podwykonawcom realizację zamówienia, jeśli w ust.1, strony 

ustaliły zakres zamówienia, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście a które zamierza 

powierzyć podwykonawcom oraz podwykonawca posiada licencję na transport drogowy osób, 

o której mowa w § 10 pkt.1 umowy i zezwolenie, o którym mowa w §10 pkt.2 niniejszej 

umowy. 

6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku 

z wykonywanymi przez Podwykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, a 

będące następstwem działania podwykonawcy, rażącego niedbalstwa lub braku należytej 

staranności./** (Dotyczy Wykonawców, którzy w ofercie wskażą podwykonawców). 

 

§12 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia jednej z 

następujących okoliczności: 

d) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży 

to koszty realizacji przedmiotu zamówienia), 

e) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia.  

2. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§13 

 

1. Strony postanawiają, że zapłacą kary umowne: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 100,00 zł za każde 30 minut opóźnienia w podstawianiu środka 

transportu w stosunku do przesłanego zamówienia, o którym mowa w § 9 ust. 

5 umowy stwierdzonego przez opiekuna danego kursu, 

b) z tytułu podstawienia niesprawnego technicznie lub nie spełniającego 

wymagań wynikających z umowy środka transportu w wysokości 2.000,00 zł, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 

2.000,00zł. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 2.000,00zł za wyjątkiem przypadku 

określonego w art.145 Prawa zamówień publicznych. 

2. Kary umowne płatne są w terminie 5 dni od dnia doręczenia wezwania do ich zapłaty. 

3. Strony zgodnie ustalają, iż naliczone przez Zamawiającego kary umowne mogą zostać 

potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 
4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
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§14 

 

1. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo do 

odstąpienia od umowy jeżeli: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, 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 wiadomości o 

tych okolicznościach; w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

2) Wykonawca utraci licencję na wykonywanie transportu drogowego osób lub 

zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym 

transporcie drogowym, o których mowa w ustawie o transporcie drogowym, 

3) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową i 

mimo wyznaczenia mu przez Zamawiającego na piśmie terminu do zmiany sposobu 

wykonania przedmiotu umowy dalej wykonuje go wadliwie, 

4) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

5) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w 

Kodeksie cywilnym. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w ust 1 i 2 w 
terminie 14 dni od daty powzięcia informacji o przyczynach odstąpienia. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną 

potwierdzoną przez właściwego dyrektora część umowy. 

 

§15 

 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 

miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego. 

 

§16 

 

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących po jednym egzemplarzu dla 

Zamawiającego i dla Wykonawcy. 

 

 ZAMAWIAJACY:       WYKONAWCA: 
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ZAŁĄCZNIK NR 6.3 do SIWZ 
 
 

PROJEKT UMOWY  

 - na zadanie nr 3 - 

 

zawarta w dniu ……………………… w Zielonej Górze pomiędzy: 

 

Miastem Zielona Góra - Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą w Zielonej Górze,   

ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra, NIP 929-011-78-43, REGON 000986923, 

reprezentowanym przez: 

3. Roberta Jagiełowicza –  Dyrektora 

przy kontrasygnacie: Olgi Barczyńskiej –  Głównego Księgowego 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” z jednej strony, 

 

a  

 

……………………………………………………………………. z siedzibą w…………………………...  przy 

ul…………………………………, zarejestrowanym w Wydziale …….... Krajowego Rejestru Sądowego 

w ………………………….. pod nr …………, kapitał zakładowy w wysokości ………………, 

NIP………………..……., Regon……………………….… lub (imię) ……………….. (nazwisko) 

…………………….. zam. (adres miejsca zamieszkania) …………………………………..………., 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (imię) …………….…….. (nazwisko) 

………………..…….. (nazwa handlowa) ………………………………………..…..  z siedzibą w (adres 

prowadzonej działalności gospodarczej) ……………………………………….………………, działającym 

na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 

........................................., REGON ....................................... 

 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” z drugiej strony 

 

o następującej treści: 

§ 1 

 

Zamawiający w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907- tekst jednolity z 

późniejszymi zmianami) powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia pn. 

„Transport osób po Województwie Lubuskim oraz poza granicami Polski (NIEMCY)”. 

 

§ 2 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu osób po 

Województwie Lubuskim oraz poza granicami Polski (NIEMCY)”  

2. Integralną część umowy stanowią: 

e) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 
f) Oferta Wykonawcy  

3. Świadczenie usługi transportu będzie obejmowało wyjazd do Niemiec (miejscowość Zittau) 

oraz po Województwie Lubuskim z uczestnikami z Niemiec w terminie 24-25.09.2013 r. (dwa 

dni) wg poniższego harmonogramu: 

24.09.2013 
a) autobus (1 kierowca) z przeznaczeniem do przewiezienia 18 osób wyjeżdża z Zielonej 

Góry (odjazd – Parking przy Palmiarni, wjazd od ulicy Piaskowej) o godzinie 04.30 po  
gości do Zittau. Następnie z Zittau zawozi uczestników do Łęknicy i tam ich zostawia a 
następnie przyjeżdża do Zielonej Góry około godziny 11:30 (ok. 400 km); 

b) autokar (2 kierowców) z przeznaczeniem do przewiezienia 45 osób wyjeżdża o 06:45 z 
Zielonej Góry wraz z oczekującymi w Zielonej Górze uczestnikami (odjazd – Parking 
przy Palmiarni, wjazd od ulicy Piaskowej) do Łęknicy, następnie zabiera pozostałych 
uczestników i jedzie do Żagania a później do Zielonej Góry (Zielona Góra: przejazd po 
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mieście, przejazd do Hotelu Dana powrót do Hotelu Qubus ok. godz. 23:00) (ok. 100 
km);                 

25.09.2013 
a) autokar (1 kierowca) z przeznaczeniem do przewiezienia 45 osób wyjeżdża o godzinie 

11:00 z Zielonej Góry wraz z wszystkimi uczestnikami (odjazd – Parking przy Palmiarni, 
wjazd od ulicy Piaskowej) do Ochli, następnie Cigacice, Górzykowo, Świebodzin, 
Łagów. Powrót do Zielonej Góry około godziny 19:00 (ok. 300 km); 

b) autobus (1 kierowca) z przeznaczeniem do przewiezienia 18 osób wyjeżdża do Zittau 
ok. godz. 19:00 (odwiezienie uczestników) (odjazd – Parking przy Palmiarni, wjazd od 
ulicy Piaskowej)  (ok. 400 km). 

4. Szacunkowa ilość kilometrów ok. 1200 km. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość świadczonej usługi, jej kompletność i 

zgodność ze zleceniem oraz za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, a 

będące następstwem niedotrzymania terminów usługi, właściwości lub jakości świadczonej 

usługi. 

§ 3 

 

Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem zamówienia publicznego. 

 

§ 4 

 

1. Umowę zawiera się na czas określony tj. od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2013 

roku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Wykorzystanie kwoty określonej w § 5 spowoduje automatyczne rozwiązanie umowy na 

przedmiot zamówienia określony w §1. 

3. Realizacja zadania nr 3 zostanie zakończona bezpośrednio po wykonaniu usługi transportu w 

terminie do 26.09.2013 r. 

§ 5 

 

1. Ustala się wartość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie całego 

przedmiotu umowy do kwoty brutto: ……………………. zł ( słownie: 

…………………….złotych 00/100). 

2. Cena określona w ust.1 zawiera podatek od towarów i usług i stanowi maksymalny limit 

finansowy, do którego Zamawiający może realizować umowę. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałej ceny przez okres obowiązywania niniejszej 

umowy. 

4. Określone w ust. 1 wynagrodzenie obejmuje całość świadczonej usługi w okresie 

obowiązywania umowy, z uwzględnieniem kosztu podstawienia oraz przygotowania autobusu 

przed rozpoczęciem każdego przewozu a także wszystkich elementów składających się na 

realizację zamówienia.  

§ 6 

 

1. Płatność za przedmiot zamówienia odbędzie się na podstawie faktury wystawionej przez 

Wykonawcę po zrealizowaniu usługi wg ceny ryczałtowej za realizacje całego zadania 

podanej w złożonej ofercie na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sulechowska 

41, 65-022 Zielona Góra, NIP 929-011-78-43,  

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i 

przedstawiciela Zamawiającego Protokół Wykonania Usługi bez zastrzeżeń. 

3. Faktury będą płatne w terminie 14 dni od daty złożenia ich w siedzibie Zamawiającego na 

konto Wykonawcy : …………………………………………………………………. 

4. Dniem zapłaty jest dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu. 

 

§ 7 

 

W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia ustala się odsetki ustawowe za 

zwłokę, za każdy dzień zwłoki . 
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§ 8 

 

1. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do punktualnego i solidnego zabezpieczenia przewozu (dowozu 

i odwozu) pasażerów.. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę objętą niniejszym zamówieniem środkami 

transportu dopuszczonymi do ruchu na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o 

ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz.1137 ze zm.) oraz: 

a) prowadzonymi przez kierowcę posiadającego odpowiednie uprawnienia do 

kierowania, o których mowa w przywołanej wyżej ustawie, 

b) przystosowanymi do przewozu osób  

c) o odpowiedniej liczbie miejsc siedzących do ilości przewożonych osób, przy czym na  

Wykonawcy spoczywa obowiązek dostosowania odpowiedniego autobusu do ilości 

przewożonej grupy 

4. Wykonawca musi zapewnić przewożonym osobom/uczniom oraz ich opiekunom odpowiednie 
warunki bezpieczeństwa i higieny tj.: 

a) utrzymywać w czystości i porządku pojazdy, 

b) przestrzegać przepisów p.poż. i BHP, 

c) posiadać ubezpieczenie pojazdów oraz przewożonych osób na czas przewozu z tytułu 

szkód, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem zamówienia, 

d) odpowiednią temperaturę wewnątrz pojazdów, w szczególności w okresie zimowym, 

e) maksimum bezpieczeństwa przewożonych uczniów, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami technicznymi i normami dotyczącymi transportu zbiorowego osób. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych pasażerów. 

 

§ 9 

 

1. Niniejsze zamówienie będzie realizowane zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszej umowy. 

2. Do realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający potrzebuje 2 autobusy: autobus do 
przewiezienia 18 osób oraz autokar do przewiezienia 45 osób. 

3. Wyposażenie autokaru do przewiezienia 45 osób: odpowiednia ilość miejsc, spełniający 
normę ekologiczną Euro 4 lub 5, klimatyzacja, DVD, WC. 

4. Wyposażenie autokaru do przewiezienia 18 osób: odpowiednia ilość miejsc, klimatyzacja,  
5. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę w taki sposób, aby nie doprowadzić do 

spóźnień w dowozie na wybrane miejsca.  

6. Wykonawca nie ma prawa do odwołania żadnego kursu. 

7. W przypadku awarii środka transportu Wykonawca zapewni na własny koszt zastępczy środek 

transportu, spełniający warunki, o których mowa w § 8 ust.3 – 4 umowy, w taki sposób aby nie 

powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc 

siedzących) zwiększenia liczby przewożonych osób Zamawiający nie będzie ponosił z tego 

tytułu żadnych dodatkowych kosztów. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego środka transportu oraz kierowców, 

Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi. Strony ustalają, że 

Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem zapewnienia zastępczego środka transportu. Nota 

księgowa wystawiona przez Zamawiającego będzie płatna przez Wykonawcę w terminie do 

14 dni od daty jej otrzymania, przepis § 8 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 10 

Wykonawca oświadcza, że: 

1. posiada licencję na wykonywanie transportu drogowego osób, o której mowa w ustawie z dnia 

06 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz.1265 ze zm.), 

2. posiada zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym 

transporcie drogowym, o którym mowa w ustawie o transporcie drogowym, 

3. sprawdził z należytą starannością dokumentację dot. zamówienia oraz nie będzie wnosił z 

tego tytułu roszczeń do Zamawiającego, 

4. jest zobowiązany do bieżącego rozliczania realizacji zamówienia, 
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5. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków na wartość i okres trwania przedmiotu umowy.  

6. będzie realizował usługę objętą niniejszym zamówieniem zgodnie z zapisami § 8 niniejszej 

umowy. 

§11 

 

1. Wykonawca oświadcza, że /cały zakres zamówienia objętego niniejszą umową wykona 

osobiście,/* następujący zakres zamówienia objętego niniejszą umową zamierza powierzyć 

podwykonawcom ….….. oraz pozostały zakres wykona osobiście./* (pozostawić właściwe) 

2. Wykonawca ma prawo podzlecić podwykonawcom realizację zamówienia, jeśli w ust.1, strony 

ustaliły zakres zamówienia, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście a które zamierza 

powierzyć podwykonawcom oraz podwykonawca posiada licencję na transport drogowy osób, 

o której mowa w § 10 pkt.1 umowy i zezwolenie, o którym mowa w §10 pkt.2 niniejszej 

umowy. 

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku 

z wykonywanymi przez Podwykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, a 

będące następstwem działania podwykonawcy, rażącego niedbalstwa lub braku należytej 

staranności./** (Dotyczy Wykonawców, którzy w ofercie wskażą podwykonawców). 

 

§12 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia jednej z 

następujących okoliczności: 

f) w stosunku do terminu realizacji umowy – z powodu działań osób trzecich lub 

okoliczności uniemożliwiających wykonanie usługi, które to działania lub okoliczności  

nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, 

g) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży 

to koszty realizacji przedmiotu zamówienia), 

h) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia.  

2. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§13 

 

1. Strony postanawiają, że zapłacą kary umowne: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w terminowym wykonaniu usług określonych w § 2 ust.3 w 

wysokości 100,00 zł za każde 30 minut opóźnienia w podstawianiu środka 

transportu stwierdzonego przez opiekuna danego kursu, 

b) z tytułu podstawienia niesprawnego technicznie lub nie spełniającego 

wymagań w szczególności określonych w § 9 ust. 4-5 umowy a wynikających 

z umowy, środka transportu, w wysokości 2.000,00 zł, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 

2.000,00zł. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 2.000,00zł za wyjątkiem przypadku 

określonego w art.145 Prawa zamówień publicznych. 

2. Kary umowne płatne są w terminie 5 dni od dnia doręczenia wezwania do ich zapłaty. 

3. Strony zgodnie ustalają, iż naliczone przez Zamawiającego kary umowne mogą zostać 
potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

 

 



Znak sprawy: A.2300.7.2013                Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 

 

 

§14 

 

1. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo do 

odstąpienia od umowy jeżeli: 

7) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, 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 wiadomości o 

tych okolicznościach; w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

8) Wykonawca utraci licencję na wykonywanie transportu drogowego osób lub 

zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym 

transporcie drogowym, o których mowa w ustawie o transporcie drogowym, 

9) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową i 

mimo wyznaczenia mu przez Zamawiającego na piśmie terminu do zmiany sposobu 

wykonania przedmiotu umowy dalej wykonuje go wadliwie, 

10) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

11) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w 

Kodeksie cywilnym. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w ust 1 i 2 w 
terminie 14 dni od daty powzięcia informacji o przyczynach odstąpienia. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną 

potwierdzoną przez właściwego dyrektora część umowy. 

 

§15 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 

miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego. 

 

§16 

 

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących po jednym egzemplarzu dla 

Zamawiającego i dla Wykonawcy. 

 

 ZAMAWIAJACY:       WYKONAWCA: 
 
 

 


