Lubliniec, dnia 19 lipca 2016r.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Lublińca, 42-700 Lubliniec ul. Paderewskiego 5 zaprasza do składnia
ofert na dowóz uczniów na trasie Lubliniec – Kokotek – Lubliniec, Lubliniec –
Wymyślacz - Lubliniec oraz dowóz uczniów posiadających orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu –
zwanego dalej Ośrodkiem na trasie Lubliniec – Ośrodek – Lubliniec
Zamówienie o wartości nieprzekraczającej 30.000,00 € nie podlega przepisom ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
1.

Przedmiot zamówienia:

1.1. Zamówienie obejmuje dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Lubliniec w roku
szkolnym 2016/2017 w dni nauki szkolnej, a w przypadku odpracowania zajęć szkolnych w
innym dniu wolnym od zajęć wskazanym przez Zamawiającego.
Dowóz uczniów na trasie Lubliniec – Kokotek – Lubliniec, Lubliniec –
Wymyślacz - Lubliniec oraz dowóz uczniów posiadających orzeczenie o
stopniu
niepełnosprawności
do
Specjalnego
Ośrodka
Szkolno
Wychowawczego w Lublińcu – zwanego dalej Ośrodkiem na trasie Lubliniec –
Ośrodek - Lubliniec
1. 2. Rozkład jazdy:
LINIA K: Lubliniec-Kokotek-Lubliniec
dowozu od 07:05 do 07:50
Wyjazd z Lublińca nie wcześniej niż o godz. 07:05
Wyjazd z Kokotka nie wcześniej niż o godz. 07:23
(wszyscy uczniowie powinni być dowiezieni do szkoły przed godz. 07:50);
odwozu od 13:35 do 14:20
Wyjazd z Lublińca nie wcześniej niż o godz. 13:35
odwozu od 15:25 do 16:10
Wyjazd z Lublińca nie wcześniej niż o godz. 15:25

LINIA W: Lubliniec-Wymyślacz-Lubliniec
dowozu od 07:25 do 07:50
Wyjazd z Lublińca nie wcześniej niż o godz. 07:25
Wyjazd z Wymyślacza nie wcześniej niż o godz. 07:37
(wszyscy uczniowie powinni być dowiezieni do szkoły przed godz. 07:50)
odwozu od 13:35 do 14:00
Wyjazd z Lublińca nie wcześniej niż o godz. 13:35
odwozu od 15:20 do 15:45
Wyjazd z Lublińca nie wcześniej niż o godz. 15:20

LINIA O: Lubliniec-Ośrodek - Lubliniec
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dowozu od 07:25 do 07:50
Wyjazd z Lublińca nie wcześniej niż o godz. 07:25
(wszyscy uczniowie powinni być dowiezieni do szkoły przed godz. 07:50);
odwozu od 15:25 do 15:50
Wyjazd z Lublińca nie wcześniej niż o godz. 15:25

1.3. Środki transportu - dwa autobusy przystosowane do przewozu, zgodnie
z odpowiednimi przepisami do obsługi tych tras, o pojemności co najmniej 58 miejsc
siedzących, wyposażone w pasy bezpieczeństwa oraz monitoring z możliwością nagrywania
obrazu i dźwięku.
Jeden
pojazd
przystosowany
do
przewozu
osób
z
orzeczeniem
o niepełnosprawności zgodnie z odpowiednimi przepisami do obsługi tej trasy,
o pojemności co najmniej 25 miejsc siedzących wyposażony w pasy bezpieczeństwa oraz
monitoring z możliwością nagrywania obrazu i dźwięku.
Uwaga: nie jest wymagane przystosowanie do transportu wózków inwalidzkich
System monitoringu powinien zapewniać jakość rejestracji pozwalającą na identyfikację osób
korzystających z przewozu. Zarejestrowany dźwięk i obraz powinien być archiwizowany
przez Wykonawcę przez okres 30 dni od nagrania zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
1.3.1. Planowana liczba osób i długość trasy:
Dowóz:
- z Kokotka do Lublińca
36 uczniów do szkół + 1 opiekun – długość trasy 20,9 km, przyjazd 07:50
- z Wymyślacza do Lublińca
58 uczniów do szkół + 1 opiekun – długość trasy 10,1 km, przyjazd 07:50
- z Lublińca do Ośrodka
25 uczniów do szkoły + 1 opiekun – długość trasy 9 km, przyjazd 07:50
Odwóz :
- z Lublińca do Kokotka
1. do 36 uczniów ze szkół + 1 opiekun – długość trasy 20,9 km,-wyjazd o godz.13.35
2. do 36 uczniów ze szkół + 1 opiekun – długość trasy 20,9 km,-wyjazd o godz.15.25
- z Lublińca do Wymyślacza
1. 58 uczniów ze szkół + 1 opiekun – długość trasy 7,6 km, wyjazd 13:35
2. 58 uczniów ze szkół + 1 opiekun – długość trasy 7,6 km, wyjazd 15:20
- z Ośrodka do Lublińca
1. 25 uczniów ze szkoły + 1 opiekun – długość trasy 8 km; wyjazd o godz.15:50
Zamawiający zapewnia 1 opiekuna w czasie dowozu do szkoły i odwozu po zakończonych
lekcjach.
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Ogółem dzienna trasa: 105 km
1.4. Uwaga: Podane liczby uczniów dotyczą planowanych ilości. Ilość dowożonych
uczniów może ulec zmianie.
1.4.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany rozkładu jazdy w przypadku zmian w
organizacji placówek oświatowych, a w szczególności wynikających ze zmian planu
zajęć oraz zmiany wyznaczonych przystanków.
1.4.2. Na podstawie powyższych danych Wykonawca może zaproponować inny
harmonogram dowożenia uwzględniający minimalny okres oczekiwania przez uczniów
w szkole na i po zajęciach. Harmonogram podlega uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, do
której dowożeni są uczniowie i zatwierdzaniu przez Burmistrza Miasta Lublińca.
1.5. Przed złożeniem oferty Wykonawca winien poznać specyfikę tras.
1.6. Wskazane długości poszczególnych tras obejmują długości tras od pierwszego do
ostatniego przystanku.
1.7. W przypadku awarii autobusów Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie
zapewnić autobus zastępczy na własny koszt o równorzędnym standardzie i wymaganej
ilości miejsc.
1.8. Stan techniczny pojazdów musi spełniać warunki dopuszczenia do ruchu drogowego,
zgodnie z obowiązującymi przepisami o transporcie drogowym. Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić dzieciom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki
bezpieczeństwa i higieny, w tym miejsc siedzących oraz wygody i należytej obsługi, a w
szczególności czystości, estetyki wewnątrz i na zewnątrz pojazdów.
1.9. Wykonawca jest zobowiązany przez okres realizacji zamówienia do ubezpieczenia
od następstw nieszczęśliwych wypadków.
1.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia trzeźwości kierowcy oraz stanu
technicznego pojazdów Wykonawcy w trakcie realizacji umowy.
1.11. Rozliczenie zamówienia będzie następowało w okresach miesięcznych zgodnie
z rzeczywistą ilością przejechanych kilometrów. Zamawiający nie płaci Wykonawcy za
kilometry dojazdowe i zjazdowe z poszczególnych tras.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Termin wykonania zamówienia.
1 września 2016 r. – 30 czerwca 2017 r. –w dni nauki szkolnej.
Zamówienie należy realizować w terminie: rok szkolny 2016/2017 w dni nauki szkolnej, a w
przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć wskazanym
przez Zamawiającego. Przewidywany termin zamówienia od 1 września 2016r. do 30 czerwca
2017r.
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5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
posiadają aktualne zezwolenie na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu
osób pojazdami samochodowymi zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz. U. z 2013 poz. 1414 j.t. z późn. zm.),
dysponują dwoma zarejestrowanymi autobusami przystosowanymi do przewozu osób
zgodnie z odpowiednimi przepisami o pojemności co najmniej 58 miejsca siedzące i
posiadającymi aktualne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC i NNW oraz
jednym zarejestrowanym pojazdem przystosowanym do przewozu osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności zgodnie z odpowiednimi przepisami do obsługi tej trasy, o
pojemności co najmniej 25 miejsc siedzących i posiadającymi aktualne badania
techniczne oraz ubezpieczenie OC i NNW;
Uwaga: zamawiający nie wymaga przystosowania pojazdu do transportu wózków
inwalidzkich;
Autobusy muszą być zaopatrzone w pasy oraz system monitoringu. System
monitoringu powinien zapewniać jakość rejestracji pozwalającą na identyfikację osób
korzystających z przewozu. Zarejestrowany dźwięk i obraz powinien być
archiwizowany przez Wykonawcę przez okres 30 dni od nagrania zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonali lub wykonują
co najmniej jedną usługę w zakresie przewozu uczniów;
są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną
działalnością na kwotę co najmniej 200 000 zł.
6. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia należy złożyć następujące dokumenty:
aktualne zezwolenie na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami
samochodowymi zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z
2013 poz. 1414 j.t. z późn. zm.);
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych usług w zakresie przewozu uczniów w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane, lub są
wykonywane należycie – wg zał. nr 2;
wykaz sprzętu dostępnego wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami wg zał. nr 3;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną
działalnością na kwotę co najmniej 200 000,00 zł;
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polisa lub inny dokument ubezpieczenia
potwierdzający, że wykazane w wykazie
sprzętu pojazdy przeznaczone do wykonywania zamówienia są ubezpieczone od OC i
NNW;
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015r. poz. 184,
j.t. ) lub informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – wg zał. nr 5,
lub inne, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231),
W przypadku korzystania, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, z zasobów innego podmiotu, wykonawca zobowiązany jest udowodnić, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu
o złożone dokumenty i oświadczenia na zasadzie spełnia - nie spełnia.
7. Inne dokumenty
Upoważnienie do podpisania oferty o ile nie wynika z w/w dokumentów.
8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują:
a) pisemnie,
b) faksem,
c) drogą elektroniczną
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
2. Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych
faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron potwierdzi niezwłocznie na żądanie
drugiej faksem lub drogą elektroniczną.
9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
Rafał Gbur tel.: 034 353 01 00, faks: 034 353 01 05, e-mail: edukacja@lubliniec.pl
w godzinach od 7:30 do 15:30
Termin związania ofertą:
30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
10. Opis sposobu przygotowania ofert:
a) Oferta winna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej
i według formularza oferty stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
b) Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez
osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy
czym na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią
Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.
c) Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany winny być
czytelne oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania
wykonawcy.
d) Oferta powinna być złożona w nieprzeźroczystej i trwale zamkniętej kopercie lub
opakowaniu.
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Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje:
Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć)
„Oferta na dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Lubliniec w roku szkolnym
2016/2017”
11. Miejsce oraz termin składania:
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski,
ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec, Sekretariat w terminie do dnia 26.07.2016r.
godz. 10:00;

12. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Cenę oferty należy określić w wysokości netto i brutto ( z podatkiem VAT)
za 1 km oraz ceną łączną za cały przedmiot zamówienia (zgodnie z wzorem
oferty).
2. W cenie ofertowej Wykonawca uwzględnić winien wszystkie koszty związane z
realizacją zadania, wynikające wprost z charakteru wykonywanych usług. oraz np.
koszty dojazdu do miejsca świadczenia usługi, ubezpieczeń, przewozu opiekunów
itp.
3. Cena oferty musi być podana w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
4. Rozliczenia dokonywane będą w złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza
rozliczeń w walutach obcych.
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria wyboru ofert:
Spośród złożonych ofert wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta z punktu widzenia
następujących kryteriów:
CENA- 95 %
ŚREDNI WIEK POJAZDÓW przeznaczonych do realizacji zamówienia – 5%
Ocena ogólna danej oferty polegać będzie na zsumowaniu punktów (przyjmuje się, że
1%= 1 pkt.) wyliczonych w poszczególnych kryteriach:

P=C+W
Gdzie:
P- łączna liczba punktów otrzymanych przez ofertę
C - ilość punktów przyznanych danej ofercie za kryterium „CENY”
W - ilość punktów przyznanych danej ofercie za kryterium „ŚREDNI WIEK POJAZDÓW”
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i wieku t.j. otrzyma największą
sumę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria zostanie uznana
za najkorzystniejszą. Pozostałe
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów.
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Zasady oceny ofert według ustalonych

kryteriów:

1. Cena ofertowa za realizację całego zamówienia – max 95 pkt.
Punkty przyznane za kryterium „CENA” będą liczone według następującego wzoru:

C = (C najniższa : C badana) x 95
gdzie:
C – ilość punktów przyznanych danej ofercie za kryterium „CENY”,
C najniższa - cena minimalna (z VAT) zaoferowana spośród ofert ocenianych
C badana - cena (z VAT) podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.
2. ŚREDNI WIEK POJAZDÓW przeznaczonych do realizacji zamówienia – max 5 pkt.
Punkty przyznane za kryterium „ŚREDNI WIEK POJAZDÓW” będą liczone według
następującego wzoru:

W = (W najkrótszy: W badany) x 5
gdzie:
W - ilość punktów przyznanych danej ofercie za kryterium „ŚREDNI WIEK POJAZDÓW”
W najkrótszy - najkrótszy średni okres wieku pojazdów zaoferowany spośród ofert
ocenianych
W badany - okres średniego wieku pojazdów, dla którego wynik jest obliczany
UWAGA:
Zamawiający bierze pod uwagę średni wiek trzech najmłodszych pojazdów
wymaganych do realizacji zamówienia wskazanych na załączniku nr 3 do specyfikacji,
który będzie obliczany jako średnia arytmetyczna.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
14. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy
zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5.
Załączniki do SIWZ:
1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty,
2. Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług,
3. Załącznik nr 3 – Wykaz sprzętu dostępnego wykonawcy usług,
4. Załącznik nr 4 - Wzór umowy,
5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie, dot. ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów,
6. Załącznik nr 5a, 5b, 5c- Rozkład jazdy,
7. Załącznik nr 6a, 6b, 6c, 6d, 6e,6f – KARTA WYKONANIA USŁUGI

Lubliniec dnia …………….
..........................................
/Zamawiający/
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

.....................................................
/ nazwa i adres oferenta lub pieczęć nagłówkowa /

..................................................
..................................................
...................................................
/ nazwa i adres zamawiającego /

OFERTA
na..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
/ nazwa zadania /

Nawiązując do ogłoszenia do składania ofert
z dnia............................. opublikowanego w..............................................................................
....................................................................................................................................................
/podać miejsce publikacji/

OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA, ZGODNIE Z WYMOGAMI
OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA KWOTĘ
……………………………………….. ZŁ Z PODATKIEM VAT,
wg poniższej kalkulacji.
Lubliniec- Kokotek -Lubliniec
Lubliniec- Wymyślacz –Lubliniec
Lubliniec- Ośrodek Szkolno Wychowawczy - Lubliniec

Lp

Opis

1

1.

Łączna ilość
km
w roku
szkolnym
Cena netto Wartość netto
2016/2017
za
zadania
(ilość km
1 kilometr** (kol.3 x kol.4)**
dziennie* x
209 dni
dowozu)
3
4
5

2

Cena całego
ZADANIA

1.

Podatek
VAT** Wartość brutto zadania
(kol.5 + kol.6)**

6

7

……………km

Cena netto ............................. za 1 km trasy (kol. 4 tabeli)**
+ VAT......% tj ....................zł**

8

Cena brutto ............................. za 1 km trasy**
Razem łączna wartość netto części (Kol.5 tabeli) ......................................... zł.**
Słownie : ..................................................................................................................

2.

Podatek:

.................%

tabeli)**

................................................ zł (Kol.6

Razem łączna wartość brutto części (Kol.7) ................................................. zł. **
Słownie : ..................................................................................................................

*Ilość km dziennie wynosi: 105 km
** Cena oferty musi być podana w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

ŚREDNI WIEK POJAZDÓW WSKAZANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
(TJ. ŚREDNIA ARYTMETYCZNA 3 POJAZDÓW) WYNOSI ………………………......
1. Podana cena ofertowa będzie obowiązywać w okresie ważności umowy i nie ulegnie
zmianie z wyjątkiem przypadków ewentualnie określonych w umowie na realizację zadania.
2. Oświadczam, że uważam się za związanego złożoną ofertą w okresie 30 dni od daty
upływu terminu składania ofert i zobowiązuję się do zawarcia umowy, na warunkach, na
których moja oferta zostanie wybrana.
3. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie :
1 września 2016 r. – 30 czerwca 2017 r. – w dni nauki szkolnej.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją i akceptujemy bez zastrzeżeń
i ograniczeń w całości jej warunki i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty
do zawarcia umowy z uwzględnieniem tych warunków w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
5. Wykaz części zamówienia, które zamierzamy powierzyć podwykonawcom:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

6. Oferta składa się z …….. ponumerowanych stron.

.....................................
miejscowość i data

.............................................................
podpis (upełnomocniony przedstawiciel)
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Załącznik nr 2

Nazwa oferenta..........................................................................................................................
Adres oferenta...........................................................................................................................
Numer telefonu..........................................................................................................................
Numer faksu .................................................................................................................................
E-mail…………………………………………………………………………………………..

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH USŁUG W OKRESIE
OSTATNICH 3 LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT

Lp.

Przedmiot wykonanej usługi

Wartość

Data
wykonania

Odbiorca

Do wykazu należy dołączyć dowody czy usługi zostały wykonane, lub są wykonywane
należycie

.....................................
miejscowość i data

.............................................................
podpis (upełnomocniony przedstawiciel)
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Załącznik nr 3

Nazwa oferenta..........................................................................................................................
Adres oferenta...........................................................................................................................
Numer telefonu..........................................................................................................................
Numer faksu ..............................................................................................................................
E-mail………………………………………………………………………………………….

WYKAZ SPRZĘTU (POJAZDÓW) DOSTĘPNEGO WYKONAWCY USŁUG
Należy wykazać 3 autobusy

Lp

1.
2.
3.

Opis środka
transportu
(rodzaj,
marka, rok
produkcji)

Aktualne
ubezpieczen
ie OC i
NNW

TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*

Monitoring
z
możliwością
nagrywania
obrazu i
dźwięku
TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*

Pasy
bezpieczeńs
twa

Nr
rejestracyjn
y

Data
ważności
badań
technicznyc
h

Wiek
pojazdu

Liczba
miejsc
siedzącyc
h

TAK/NIE*
TAK/NIE*
TAK/NIE*

* odpowiednie zakreślić kółkiem

.....................................
miejscowość i data

.............................................................
podpis (upełnomocniony przedstawiciel)
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Podstawa
dysponowania
(zasób
własny, zasób
użyczony)

Załącznik nr 4

Wzór umowy
zawarta w dniu ………………………… w Lublińcu pomiędzy
………………………… ,ul. …………………………….., 42-700 Lubliniec,
NIP ………………………… zwanym dalej “Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
…………………………………………………..
a ………………………………………………………….
zwanym dalej “ Wykonawcą” reprezentowanym przez:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
§1
Wykonawca przyjmuje do realizacji dowożenie uczniów na terenie Lublińca na trasach
wymienionych w specyfikacji, zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015,
poz. 2156).
§2
1. Przedmiotem umowy jest dowóz i odwóz uczniów na trasie pomiędzy Lublińcem a
Kokotkiem i Wymyślaczem oraz dowóz uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności
na trasach wymienionych w specyfikacji będącej załącznikiem do umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dowozu w sposób i na warunkach
określonych w niniejszej umowie, ogłoszeniu o naborze ofert oraz Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności:
a) Wykonawca dysponuje dwoma zarejestrowanymi autobusami przystosowanymi
do przewozu osób zgodnie z odpowiednimi przepisami o pojemności co najmniej
58 miejsca siedzące i posiadającymi aktualne badania techniczne oraz
ubezpieczenie OC i NNW oraz jednym zarejestrowanym pojazdem
przystosowanym do przewozu osób z orzeczeniem o niepełnosprawności zgodnie
z odpowiednimi przepisami do obsługi tej trasy, o pojemności co najmniej 25
miejsc siedzących i posiadającymi aktualne badania techniczne oraz
ubezpieczenie OC i NNW; Zamawiający nie wymaga przystosowania pojazdu do
transportu wózków inwalidzkich;
b) Autobusy muszą być zaopatrzone w pasy bezpieczęństwa oraz system
monitoringu. System monitoringu powinien zapewniać jakość rejestracji
pozwalającą na identyfikację osób korzystających z przewozu. Zarejestrowany
dźwięk i obraz powinien być archiwizowany przez Wykonawcę przez okres 30
dni od nagrania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
c) Stan techniczny pojazdów musi spełniać warunki dopuszczenia do ruchu
drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami o transporcie drogowym.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dzieciom bezpieczny przewóz tzn.
odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny, w tym miejsc siedzących oraz
wygody i należytej obsługi, a w szczególności czystości, estetyki wewnątrz i na
zewnątrz pojazdów.
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§3
1. Z przejazdów o których mowa w § 2 korzystać będą uczniowie szkół, których wykaz
posiadać będzie osoba sprawująca na zlecenie Zamawiającego opiekę w czasie
dowozu.
2. Kontrolę uprawnień przejazdu osób korzystających z przewozów umownych
wykonuje przedstawiciel Zamawiającego oraz uprawnione osoby Wykonawcy.
3. Godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć lekcyjnych w ciągu roku szkolnego mogą
ulec zmianie. Zmiany w zakresie godzin, w jakim powinna byc świadczona usługa nie
stanowią zmiany niniejszej umowy.
4. Przedmiot umowy należy wykonać fachowo i rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia.
5. Do wydania wiążących poleceń dotyczących przedmiotu umowy oraz szczegółowego
wskazania zaleceń koniecznych do wykonania prac upoważniony ze strony
Zamawiajacego jest Rafał Gbur.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośc za ewentualne szkody wynikłe
z nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
§4
1. Wykonawcy przysługuje z tytułu należytego wykonywania umowy wynagrodzenie
w kwocie …………………………..netto (słownie zł: …………………………00/100)
……………………………….. brutto (słownie zł: …………………………00/100)
łącznie z podatkiem VAT.
2. Rozliczanie umowy będzie następować w okresach miesięcznych, na podstawie
przedłożonej do Urzędu Miejskiego w Lublińcu faktury VAT oraz dostarczonej przez
opiekuna karty wykonania usługi.

1.

2.

3.
4.

5.

§5
Wysokość wynagrodzenia należnego na danej trasie za dany miesiąc stanowić będzie
iloczyn sumy faktycznie przejechanych kilometrów w miesiącu, w którym
realizowany będzie dowóz oraz cena brutto za kilometr.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku o ile zajdzie
konieczność modyfikacji trasy dowozu lub dodatkowych przewozów ze względu na
plan lekcji uczniów.
Zamawiający dopuszcza zmianę ilości kilometrów, powstałą w wyniku okoliczności,
których Zamawiający nie mógł przewidzieć.
W przypadku zmian ilości faktycznie przejechanych kilometrów w okresie trwania
umowy wysokość wynagrodzenia za okres obowiązywania umowy może ulec
zmianie.
Jeżeli zajdzie konieczność zmiany trasy lub rozkładu linii strony zobowiązane są do
uzgodnienia tych zmian na piśmie na 5 dni przed terminem zamierzonej zmiany.

§6
2. Za świadczone usługi Wykonawca będzie wystawiał fakturę, która będzie ujmować
odrębnie każdą z trzech tras oraz ilość przejechanych na niej kilometrów w ciągu
miesiąca.
3. Należność za usługę Zamawiający regulować będzie na podstawie wystawionej przez
Wykonawcę faktury, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, na konto wskazane na
fakturze.
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§7
W razie uszkodzenia, awarii autobusów Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie
zapewnić autobus zastępczy na własny koszt o równorzędnym standardzie i wymaganej ilości
miejsc.
§8
1. Za każdy dzień niewykonania przewozu na przynajmniej jednej z tras Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł brutto.
2. Za każde wykonanie dowozu z opóźnieniem wynoszącym więcej niż 15 minut
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł brutto.
Kara umowna za opóźnienie w powyższej wysokości naliczana będzie za każdą
rozpoczętą godzinę opóźnienia.
3. Podstawę naliczenia kary umownej stanowić będzie KARTA WYKONANIA
USŁUGI prowadzona przez opiekuna, potwierdzona przez Wykonawcę (kierowcę
autokaru).

§9
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie lub opóżnienie przewozu
wskutek siły wyższej jak : gołoledź, zaspy śnieżne, przełomy itp. (zdarzenia powinny być
odnotowane przez opiekuna w KARCIE WYKONANIA USŁUGI, a nastepnie potwierdzone
przez opiekuna i kierowcę)
§ 10
Wykonawca oświadcza, że pojazdy używane do realizacji zamówienia są
w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne wykonywanie przewozów
uczniów oraz że zawarte zostały następujące ubezpieczenia:
1. opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument ubezpieczenia
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
związku z prowadzoną działalnością na kwotę co najmniej 200 000,00 zł,
2. polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, ze wykazane w wykazie
sprzętu pojazdy przeznaczone do wykonywania zamówienia są ubezpieczone od OC i
NNW;
§ 11
Wykonawca ma obowiązek przechowywania nagrań z monitorimgu przez okres 30
dni. Po upływie w/w okresu nagrania należy trwale zniszczyć (wymazać).
2. Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu nagranie z monitoringu na
każde żądanie.
3. Wykonawca nie może udostępniać nagrań z monitoringu osobom trzecim z wyjątkiem
odpowiednich służb.
§ 12
Umowę zawiera się na okres od 01.09.2016r. do 30.06.2017r. i może być ona
rozwiązana przez każdą ze stron za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, lub może być zmieniona w części lub
w całości przy wzajemnym uzgodnieniu wyrażonym w formie aneksu do umowy.
Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia
w przypadku rażącego lub uporczywego naruszania przez wykonawcę warunków
umowy, w szczególności w zakresie dotyczącym terminowości i punktualności
1.
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dokonywanych dowozów, oraz jeżeli
utraci on licencje, zezwolenia itp.
dokumenty bez których nie może realizować zgodnie z prawem usługi przewozu ludzi.
§ 13
Wykonawca może dokonywać przewozu osób trzecich przy łącznym spełnieniu
następujących warunków:
1. Przewóz może dotyczyć wyłącznie uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
2. Wykonawca będzie posiadał dane uczniów, o których mowa w pkt 1, pozwalające na
ich indentyfikację, w tym dane o miejscu zamieszkania.
3. Przewóz odbywać się będzie przy zapewnieniu przez Wykonawcę zasad
bezpieczeństwa i na warunkach ustalonych pomiędzy Wykonawcą a uczniem.
4. Przewóz uczniów szkół ponadgimnazjalnych nie może naruszać praw uczniów
uprawnionych do korzystania z dowozu zgodnie z niniejszą umową.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilengo, ustawy o zamówieniach publicznych oraz inne
powszechnie obowiązujace.
Ewentualne spory wynikające na tle wykonania niniejszej umowy będą rozpatrywane
przez Sąd Rejonowy w Lublińcu.
§ 15
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa
przypadają Zamawiającemu a jeden Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 5

Nazwa oferenta..........................................................................................................................
Adres oferenta...........................................................................................................................
Numer telefonu..........................................................................................................................
Numer faksu ............................................................................................................................
E-mail………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015r., poz.184 j.t.).

.....................................
miejscowość i data

.............................................................
podpis (upełnomocniony
przedstawiciel)

UWAGA:
W przypadku, gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej, składa listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej.
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załącznik nr 5a

ROZKŁAD JAZDY
LINIA K : Lubliniec – Kokotek - Lubliniec
Godziny odjazdu
kurs poranny
dowóz do szkoły

km

7:05
7:23
7:24
7:27
7:29
7:31
7:41
7:43
7:45
7:50

0
9,3
9,8
10,6
11,7
12,3
18,6
20,1
20,2
20,9

przystanek
L-c, ul. Sokoła (Szkoła Podstawowa Nr 1)
L-c, ul. Pusta Kuźnica 23 (Ośrodek ZHP)
L-c, ul. Pusta Kuźnica (sklep)
L-c, ul. Kokotek 42 (Markot)
L-c, ul. Posmyk
L-c, Kokotek (Ośrodek Silesiana)
L-c, ul. P. Stalmacha 90 (Oś. Szkolno-Wychow.)
L-c, ul. Droniowicka 45 (Gimnazjum Nr 2)
L-c, ul. Droniowicka 27 (Przedszkole Nr 6)
L-c, ul. Sokoła (Szkoła Podstawowa Nr 1)

Godziny powrotu
I kurs
popołudniowy
ze szkoły

II kurs
popołudniowy
ze szkoły

km

13:35
13:40
13:42
13:44
13:55
13:57
13:59
14:01
14:02
14:20

15:25
15:30
15:32
15:34
15:45
15:47
15:49
15:51
15:52
16:10

0
0,8
0,9
2,3
8,6
9,2
10,3
11,1
11,6
20,9

przystanek
L-c, ul. Sokoła (Szkoła Podstawowa Nr 1)
L-c, ul. Droniowicka 45 (Gimnazjum Nr 2)
L-c, ul. Droniowicka 27 (Przedszkole Nr 6)
L-c, ul. P. Stalmacha 90 (Oś. Szkolno-Wychow.)
L-c, Kokotek (Ośrodek Silesiana)
L-c, ul. Posmyk
L-c, ul. Kokotek 42 (Markot)
L-c, ul. Pusta Kuźnica (sklep)
L-c, ul. Pusta Kuźnica 23 (Ośrodek ZHP)
L-c, ul. Sokoła (Szkoła Podstawowa Nr 1)
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załącznik nr 5b

ROZKŁAD JAZDY

LINIA W: Lubliniec – Wymyślacz – Lubliniec

Godziny odjazdu
kurs poranny
dowóz do szkoły

7:25
7:37
7:39
7:45
7:48
7:50

km
0
5,8
6,4
9,2
10,0
10,1

przystanek
L-c, ul. Sokoła (Szkoła Podstawowa Nr 1)
L-c, ul. Wymyślacz
L-c, ul. Wymyślacz nż
L-c, ul. Sokoła (Szkoła Podstawowa Nr 1)
L-c, ul. Droniowicka 45 (Gimnazjum Nr 2)
L-c, ul. Droniowicka 27 (Przedszkole Nr 6)

Godziny powrotu
I kurs
popołudniowy
ze szkoły

II kurs
popołudniowy
ze szkoły

km

1335
1337
1340

1520
1522
1525

0
0,1
0,8

L-c, ul. Droniowicka 45 (Gimnazjum Nr 2)
L-c, ul. Droniowicka 27 (Przedszkole Nr 6)

1346
*
1348

1531
*
1533

3,6

L-c, ul. Wymyślacz nż

4,2

L-c, ul. Wymyślacz

1400

1545

7,6

L-c, ul. Sokoła (Szkoła Podstawowa Nr 1)

przystanek

L-c, ul. Sokoła (Szkoła Podstawowa Nr 1)

*

Ustala się, że miejscem wysiadania dzieci i uczniów jest ul. Wymyślacz przy
skrzyżowaniu ul. Wymyślacz z ul. M. C. Skłodowskiej.

18

załącznik nr 5c

ROZKŁAD JAZDY
LINIA N: Lubliniec – Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy – Lubliniec
Godziny odjazdu
kurs
poranny
dowóz do
szkoły

km

725

0

730

1,2

L-c, Aleja Solidarności (przy Lidlu)

735

2,0

L-c, ul. M. Skłodowskiej – Curie (przy rondzie Śląskim)

737

2,4

L-c, ul. K. Szymanowskiego (początek ulicy-garaże)

743

3,7

L-c, ul. Grunwaldzka, Szpital Powiatowy (przy kiosku)

745

6,5

L-c, ul. Stalmacha 90 (Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy)

750

9,0

L-c, pl. Niepodległości

przystanek
L-c, pl. Niepodległości

Godziny powrotu
kurs
popołudniowy
ze szkoły

km

1525

0

1530

2,8

L-c, ul. Stalmacha 90 (Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy)

1535

4,6

L-c, ul. Grunwaldzka, Zamek

1537

5,2

L-c, ul. M. Skłodowskiej – Curie (przy rondzie Śląskim)

1542

5,6

L-c, ul. K. Szymanowskiego (początek ulicy-garaże)

1546

6,8

L-c, Aleja Solidarności (przy Lidlu)

1550

8,0

L-c, pl. Niepodległości

przystanek
L-c, pl. Niepodległości
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Załącznik nr 6a

KARTA WYKONANIA USŁUGI
w miesiącu ……………………
Linia: Lubliniec – Kokotek – Lubliniec
kurs poranny:
- planowany odjazd z Kokotka: 723
- planowany przyjazd do SP-1: 750

data

rzeczywista
godz.
odjazdu
z Kokotka

rzeczywista
godz.
przyjazdu
do SP-1

potwierdzenie
wykonania usługi
(podpis kierowcy)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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liczba
dzieci

uwagi

podpis
opiekuna

Załącznik nr 6b

KARTA WYKONANIA USŁUGI
w miesiącu ……………………
Linia: Lubliniec – Kokotek – Lubliniec
kurs popołudniowy:
- planowany odjazd spod SP-1: 1525
- planowany przyjazd do Kokotka: 1545
data

rzeczywista
godz.
odjazdu
spod SP-1

rzeczywista
godz.
przyjazdu
do Kokotka

potwierdzenie
wykonania usługi
(podpis kierowcy)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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liczba
dzieci

uwagi

podpis
opiekuna

Załącznik nr 6c

KARTA WYKONANIA USŁUGI
w miesiącu ……………………
Linia: Lubliniec – Kokotek – Lubliniec
kurs popołudniowy:
- planowany odjazd spod SP-1: 1335
- planowany przyjazd do Kokotka : 1355
data

rzeczywista
godz.
odjazdu
spod SP-1

rzeczywista
godz.
przyjazdu
do Kokotka

potwierdzenie
wykonania usługi
(podpis kierowcy)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

22

liczba
dzieci

uwagi

podpis opiekuna

Załącznik nr 6d

KARTA WYKONANIA USŁUGI
w miesiącu ……………………
Linia: Lubliniec – Wymyślacz – Lubliniec
I kurs popołudniowy:
- planowany odjazd spod G-2: 1335
- planowany przyjazd na Wymyślacz : 1346
data

rzeczywista
godz.
odjazdu
spod G-2

rzeczywista
godz.
przyjazdu
na Wymyślacz

potwierdzenie
wykonania usługi
(podpis kierowcy)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

23

liczba
dzieci

uwagi

podpis opiekuna

KARTA
Linia: Lubliniec – Wymyślacz – Lubliniec
kurs poranny: 1) plan. odjazd z Wymyślacza: 737
data

rzeczywista
godz.
odjazdu z
Wymyślacza

rzeczywista
godz.
przyjazdu
do G-2

WYKONANIA USŁUG

2) plan. przyjazd do G-2: 750

potwierdzenie
wykonania usługi
(podpis
kierowcy)

liczba
dzieci

uwagi

w miesiącu ………………………

załącznik nr 6e

II kurs popołudniowy: 3) plan. odjazd spod G -2 : 1520 4) plan. przyjazd na Wymyślacz: 1531
rzeczywista
godz. odjazdu
spod G-2

podpis
opiekuna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

24

rzeczywista
godz. przyjazdu
na Wymyślacz

potwierdzenie
wykonania usługi
(podpis kierowcy)

liczba
dzieci

uwagi

podpis
opiekuna

KARTA

WYKONANIA USŁUG

w miesiącu ………………………

Linia: Lubliniec – Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczego – Lubliniec
kurs poranny: 1) plan. odjazd do Ośrodka: 725
2) plan. przyjazd do Ośrodka: 745
data

rzeczywista
godz.
odjazdu do
Ośrodka

rzeczywista
godz.
przyjazdu
do Ośrodka

potwierdzenie
wykonania usługi
(podpis
kierowcy)

liczba
dzieci

uwagi

załącznik nr 6f

kurs popołudniowy: 3) plan. odjazd z Ośrodka: 1530 4) plan. przyjazd z Ośrodka: 1550
rzeczywista
godz. odjazdu
z Ośrodka

podpis
opiekuna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

25

rzeczywista
godz. przyjazdu
z Ośrodka

potwierdzenie
wykonania usługi
(podpis kierowcy)

liczba
dzieci

uwagi

podpis
opiekuna

26

