
Ogłoszenie nr 649736-N-2018 z dnia 2018-11-19 r.  

Szkoła Podstawowa Integracyjna: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy 

Polkowice do placówek oświatowych 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Polkowice do placówek oświatowych  

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Integracyjna, krajowy numer identyfikacyjny 

123964800000, ul. Jędrzychów  , 59100   Jędrzychów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 

768 459 818, e-mail spjedrzychow@poczta.onet.pl, faks 768 459 818.  

Adres strony internetowej (URL): www.jedrzychow.pl  

Adres profilu nabywcy:  



Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.jedrzychow.pl  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Nie  

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Nie  

www.jedrzychow.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób:  

pisemnie na adres  

Adres:  

Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jedrzychowie, Jędrzychów 24A, 59-101 Polkowice  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  



Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci niepełnosprawnych 

z terenu Gminy Polkowice do placówek oświatowych  

Numer referencyjny:  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Tak  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
wszystkich części  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przewóz dzieci 

niepełnosprawnych z terenu Gminy Polkowice do placówek oświatowych wraz z 

zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu od poniedziałku do piątku Obowiązki opiekuna: -

opiekun odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w czasie przewozu a także w czasie przejścia z 

pojazdu samochodowego do szkoły lub placówki i ze szkoły lub placówki do pojazdu 

samochodowego, -opiekun pomaga dzieciom wsiąść i wysiąść z pojazdu samochodowego, -

opiekun odpowiada za to, aby w czasie przewozu dzieci były zabezpieczone pasami -opiekun 

przekazuje dzieci nauczycielowi w placówce, a po zakończonych zajęciach od nauczyciela je 

odbiera, - opiekun przekazuje dzieci rodzicom lub opiekunom prawnym lub też osobom 

wskazanym przez rodziców lub opiekunów prawnych. Liczba km podana w opisie 

przedmiotu zamówienia służy jedynie obliczeniu ceny oferty i może ulec zmianie w trakcie 

realizacji zamówienia. 2. Zamówienie zostało podzielone na III części (trasy): Zamawiający 

dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub więcej części zamówienia: 

Trasa I: Dowóz i przywóz dzieci niepełnosprawnych z przystanków autobusowych w 

Polkowicach do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie ul. Składowa 3 : 

Zamawiający wymaga, aby dzieci były dowożone do placówki między godziną 7,00 a 8,00 

Odbiór dzieci z placówki I kurs o godz. - 14,20 II kurs o godz. 15,20 Dzienna liczba 

kilometrów w okresie wykonywania umowy nie więcej niż 100 Poprzez liczbę km 

Zamawiający rozumie ilość km przejechanych od miejsca pierwszego przystanku, aż do 



dojazdu do placówki oświatowej oraz od placówki oświatowej do ostatniego przystanku 

zamieszkania dzieci. Razem dzieci – 12 dzieci Trasa II: Dowóz i przywóz dzieci 

niepełnosprawnych z przystanków autobusowych: Sucha Górna – Tarnówek – Polkowice - 

Polkowice Dolne – Sobin – Jędrzychów – Biedrzychowa - Ośrodek Szkolno Wychowawczy 

w Szklarach Górnych - dowóz dzieci winien się odbywać między godziną 7,00 a 8,00 Odbiór 

dzieci z placówek w godz. 14,50 - 15,20 Liczba kilometrów w okresie wykonywania umowy 

nie więcej niż 100 km Poprzez liczbę km Zamawiający rozumie ilość km przejechanych od 

miejsca pierwszego przystanku, aż do dojazdu do placówki oświatowej oraz od placówki 

oświatowej do miejsca zamieszkania ostatniego wysiadającego dziecka. Razem dzieci – 12 

dzieci Trasa III: Dowóz i przywóz dziecka niepełnosprawnego poruszającego się na wózku 

inwalidzkim Z przystanku autobusowego: Polkowice –Polkowice Dolne - Ośrodek 

Opiekuńczo – Rehabilitacyjny ul. Jastrzębia 1, 59-300 Lubin Zamawiający wymaga, aby 

dziecko było dowożone i odwożone jednym kursem, a dowóz do placówki powinien się 

odbywać między godz. 7,00 – 8,00. Odbiór dziecka z placówki o godz. 14.00 Liczba 

kilometrów w okresie wykonywania umowy nie więcej niż 100 km Poprzez liczbę km 

Zamawiający rozumie ilość km przejechanych od miejsca pierwszego przystanku, aż do 

dojazdu do placówki oświatowej oraz od placówki oświatowej do miejsca zamieszkania 

dziecka. Razem dzieci – 1  

 

II.5) Główny kod CPV: 60000000-8  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

00000000-0 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN  

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

 

II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  



III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Dla części I, II, zamówienia Wykonawca musi dysponować: -

pojazdem samochodowym do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonym w pasy 

bezpieczeństwa umożliwiającym przewóz dzieci w liczbie określonej dla danej trasy i ich 

opiekuna, zgodny z ilością miejsc wpisaną do dowodu rejestracyjnego samochodu. Dla części 

I i III zamówienia Wykonawca musi dysponować pojazdem samochodowym 

przystosowanym do przewozu dwóch lub więcej osób na wózkach inwalidzkich. Ocena 

spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów i 

oświadczeń złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą. Oświadczenia i dokumenty będą 

oceniane pod względem formalno-prawnym, pod względem ich aktualności i treści, a także, 

czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 

Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie zgodny z formułą 

spełnia/ nie spełnia. • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tego warunku Dla części I, II, III zamówienia Wykonawca 

musi dysponować: -osobą opiekuna na czas przejazdu. Osoby sprawujące opiekę nad 

przewożonymi dziećmi niepełnosprawnymi muszą być przeszkolone w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. Zaświadczenie musi mieć ważność w momencie podpisywania umowy. 

Zamawiający wyklucza możliwość łączenia funkcji kierowcy i opiekuna. Warunek należy 

spełnić osobno dla każdej części zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w 

postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę 

wraz z ofertą. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem formalno-prawnym, 

pod względem ich aktualności i treści, a także, czy informacje w nich zawarte potwierdzają 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu, Sposób oceny spełniania warunków 

wymaganych od wykonawców będzie zgodny z formułą spełnia/ nie spełnia.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Dla części I, II, zamówienia Wykonawca musi dysponować: -

pojazdem samochodowym do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonym w pasy 

bezpieczeństwa umożliwiającym przewóz dzieci w liczbie określonej dla danej trasy i ich 

opiekuna, zgodny z ilością miejsc wpisaną do dowodu rejestracyjnego samochodu. Dla części 

I i III zamówienia Wykonawca musi dysponować pojazdem samochodowym 

przystosowanym do przewozu dwóch lub więcej osób na wózkach inwalidzkich. Ocena 

spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów i 

oświadczeń złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą. Oświadczenia i dokumenty będą 

oceniane pod względem formalno-prawnym, pod względem ich aktualności i treści, a także, 

czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 

Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie zgodny z formułą 

spełnia/ nie spełnia. • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tego warunku Dla części I, II, III zamówienia Wykonawca 

musi dysponować: -osobą opiekuna na czas przejazdu. Osoby sprawujące opiekę nad 

przewożonymi dziećmi niepełnosprawnymi muszą być przeszkolone w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy. Zaświadczenie musi mieć ważność w momencie podpisywania umowy. 

Zamawiający wyklucza możliwość łączenia funkcji kierowcy i opiekuna. Warunek należy 

spełnić osobno dla każdej części zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w 

postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę 

wraz z ofertą. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem formalno-prawnym, 



pod względem ich aktualności i treści, a także, czy informacje w nich zawarte potwierdzają 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu, Sposób oceny spełniania warunków 

wymaganych od wykonawców będzie zgodny z formułą spełnia/ nie spełnia.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  



Nie  

Informacja na temat wadium  

 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie  

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 



Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

najniższa cena 0,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  



Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  



 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 2018-12-11, godzina: 09:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

 

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

>  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

Część 

nr:  
1 Nazwa:  

Dowóz i przywóz dzieci niepełnosprawnych z przystanków 

autobusowych 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 



budowlane:Trasa I: Dowóz i przywóz dzieci niepełnosprawnych z przystanków 

autobusowych w Polkowicach do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie ul. 

Składowa 3 : Zamawiający wymaga, aby dzieci były dowożone na godzinę 8,00 Odbiór dzieci 

z placówki: I kurs o godz. - 14,00 II kurs o godz. 15,20 Dzienna liczba kilometrów w okresie 

wykonywania umowy nie więcej niż 100 Poprzez liczbę km Zamawiający rozumie ilość km 

przejechanych od miejsca pierwszego przystanku, aż do dojazdu do placówki oświatowej oraz 

od placówki oświatowej do ostatniego przystanku zamieszkania dziecka . Razem dzieci – 12  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8, 00000000-0 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

najniższa cena 9,99 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 

nr:  
2 Nazwa:  

Dowóz i przywóz dzieci niepełnosprawnych z przystanków 

autobusowych:  

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Trasa II: Dowóz i przywóz dzieci niepełnosprawnych z przystanków 

autobusowych: Sucha Górna – Tarnówek – Polkowice -Polkowice Dolne – Sobin – 

Jędrzychów – Biedrzychów – do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Szklarach Górnych 51 

c, - dowóz dzieci winien się odbywać między godziną 7,00 a 8,00 Odbiór dzieci z placówek 

między 14,20 a 15,00 Liczba kilometrów w okresie wykonywania umowy nie więcej niż 100 

km Poprzez liczbę km Zamawiający rozumie ilość km przejechanych od miejsca pierwszego 

przystanku, aż do dojazdu do placówki oświatowej oraz od placówki oświatowej do 

ostatniego przystanku. Razem – 12 dzieci  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8, 00000000-0 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia: 2019-01-02 



data zakończenia: 2019-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

najniższa cena 0,99 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 

nr:  
3 Nazwa:  

Dowóz i przywóz dzieci niepełnosprawnych z przystanków 

autobusowych:  

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Trasa III Dowóz i przywóz dziecka niepełnosprawnego z przystanku 

autobusowego : Polkowice Dolne – Lubin Ośrodek Opiekuńczo – Rehabilitacyjny ul. 

Jastrzębia Zamawiający wymaga, aby dziecko były dowożone i odwożone jednym kursem, a 

dowóz do placówki powinien się odbywać między godz. 7,00 – 8,00. Odbiór dziecka z 

placówki w godz. między 13.30 - 14.00 Liczba kilometrów w okresie wykonywania umowy 

nie więcej niż 100 km Poprzez liczbę km Zamawiający rozumie ilość km przejechanych od 

miejsca pierwszego przystanku, aż do dojazdu do placówki oświatowej oraz od placówki 

oświatowej do miejsca zamieszkania . Razem – 1 dziecko  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60000000-8, 00000000-0 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

najniższa cena 0,99 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 



Załącznik nr 1 

 

Klauzula informacyjna dla kontrahenta 
W związku z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Panią/Pana, że: 
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Integracyjna im. 
Twórców Polskiej Miedzi w Jędrzychowie. 
 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: tel. 768358801, e-mail iodo@nsi.net.pl. 
 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  RODO w celu 

realizacji umowy. 
 

ODBIORCY DANYCH 

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na 
podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz upoważnione przez Administratora 
podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora. 
 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania                          

i rozliczenia umowy oraz wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. 
 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH 

 W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo 
dostępu do swoich danych, prawo  do ich sprostowania oraz żądania od Administratora 
ograniczenia przetwarzania tych danych. 

 Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych w związku z art. 17 ust.3 lit. b i e 
RODO, przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO oraz wniesienia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania gdy podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 
lit. c RODO. 

 W przypadku informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora 
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
tel. 22 860 70 86. 

 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI DANYCH 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy,                   

a konsekwencją odmowy ich podania może być częściowa lub całkowita niemożność 
wykonywania umowy. 

 

INFORMACJA O PROFILOWANIU 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 
profilowaniu. 

Podpis:  
 

……………………………………………………….. 



 

 

 

Załącznik nr 2 
 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Przedmiot przetargu  

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Polkowice do Zespołu Szkół                         

i Placówek Oświatowych w Lubinie ul. Składowa 3, do Ośrodka Szkolno- 

Wychowawczego w Szklarach Górnych oraz do Ośrodka Opiekuńczo-

Rehabilitacyjnego w Lubinie ul. Jastrzębia 1 w okresie od 02 stycznia do 31 

grudnia 2019 roku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych, dni świątecznych oraz ferii, pojazdami przystosowanymi  

do przewozu zorganizowanej grupy dzieci niepełnosprawnych. 

Zamawiający: Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Twórców Polskiej Miedzi                           

w Jędrzychowie 

 

Wykonawca:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

cena ofertowa brutto za jeden dzień przewozu 

netto + VAT = brutto 

(cyfrowo i słownie) 

 

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

 

termin związania z ofertą: 30 dni 

 

podpisy: 

 

………………………………………. 

………………………………………. 



 

 

 

Załącznik nr 3 

 

 

 

………………………………… 

( pieczęć wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówieniu w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Polkowice 

do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie ul. Składowa 3, do 

Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Szklarach Górnych oraz do Ośrodka 

Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Lubinie ul. Jastrzębia 1 w okresie od 02 

stycznia do 31 grudnia 2019 roku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć 

dydaktyczno - wychowawczych, dni świątecznych oraz ferii, pojazdami 

przystosowanymi do przewozu zorganizowanej grupy dzieci 

niepełnosprawnych” oświadczam że: 

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 

2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia /przedstawiam 

pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 

technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia* 

 

3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

 

4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,) Prawo zamówień 

publicznych; 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

Podpis ……………………………………………………… 
(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy) 

 

Data ………………………………………………………………. 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 4 

 
UMOWA 

O USŁUGI PRZEWOZOWE 

 
zawarta w dniu ……………………. roku pomiędzy Szkołą Podstawową 

Integracyjną                                 w Jędrzychowie reprezentowaną przez: 

1/ Panią mgr Justynę Wojciechowską – Dyrektor Szkoły 

2/ Panią Bogusławą Dembowską – Główny księgowy 

zwaną dalej „Zamawiającym" , 

a ………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez : 

1/ ...................................................................................................... - właściciela 

Firmy 

zwanym dalej „Przewoźnikiem " , o następującej treści: 

§ 1 

Przewoźnik oświadcza, że działa na podstawie wpisu do 

……………………………..……..pod numerem ..................., posiada uprawnienia i 

spełnione wymogi formalne oraz odpowiednie środki transportowe, a także 

pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonania 

niniejszej umowy zgodnie z przepisami prawa, a ponadto oświadcza, że mając na 

uwadze iż przedmiotem umowy jest przewóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy 

Polkowice do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie ul. Składowa 3, 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych  oraz Ośrodka 

Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Lubinie ul. Jastrzębia  zobowiązuje się przy jej 

wykonaniu dołożyć szczególnej staranności. 

§ 2 

l. W wyniku zamówienia publicznego dokonanego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art.39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych /Dz U 

Nr 113, poz. 759 z 2010r./ Zleceniodawca zleca, a przewoźnik zobowiązuje się w 

zakresie działania swojej firmy wykonywać na jego rzecz usługi przewozowe 

polegające na dowozie dzieci niepełnosprawnych  do Zespołu Szkół i Placówek 

Oświatowych  w Lubinie, do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach 

Górnych  oraz do Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Lubinie ul. Jastrzębia 

1 w  okresie od 02 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku codziennie za wyjątkiem 

dni ustawowo wolnych od zajęć dydaktycznych, dni świątecznych oraz ferii, 

pojazdami  przystosowanymi do przewozu zorganizowanej grupy dzieci 

niepełnosprawnych. 

Dzieci będą dowożone z miejscowości: 

 

Trasa I : 

Dowóz i przywóz dzieci niepełnosprawnych z przystanków autobusowych do 

Zespołu Szkół                       i Placówek Oświatowych   w Lubinie ul. Składowa 3 : 



1.  Polkowice  - Lubin Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie ul. 

Składowa 3  

Zamawiający wymaga, aby dzieci były dowożone  jednym kursem na godzinę 8,00 

Odbiór dzieci z placówki:   

I kurs  o godz.  -  14,20   

II kurs o godz. 15,20 

Dzienna liczba kilometrów w okresie wykonywania umowy nie więcej niż 100 

Poprzez liczbę km Zamawiający rozumie ilość km przejechanych od miejsca 

pierwszego przystanku, aż do dojazdu do placówki oświatowej oraz od placówki 

oświatowej do ostatniego przystanku . 

 

Razem dzieci – 12  

 

 

Trasa II : 

Dowóz i przywóz dzieci niepełnosprawnych z przystanków autobusowych: Sucha 

Górna - Tarnówek - Polkowice  - Polkowice Dolne – Sobin – Jędrzychów – 

Biedrzychowa - do Ośrodka Szkolno Wychowawczego  w Szklarach Górnych 51 c, 

59-335     

 -  dowóz dzieci winien się   odbywać między godziną 7,00 a  8,00   

 -  odbiór dzieci z placówki w Szklarach Górnych godz. 14,50 – 15,20 

Liczba kilometrów w okresie wykonywania umowy nie więcej niż 100 km. 

 Poprzez liczbę km Zamawiający rozumie ilość km przejechanych  

od miejsca pierwszego przystanku, aż do dojazdu  

do placówki oświatowej oraz od placówki oświatowej do ostatniego przystanku. 

Razem – 12 dzieci 

 

Trasa III: 

Dowóz i przywóz dzieci niepełnosprawnych z przystanków autobusowych: 

Polkowice – Lubin  Ośrodek Opiekuńczo – Rehabilitacyjny ul. Jastrzębia 3  

Rano dowóz dziecka do ośrodka na godz. 8,00  i powrót  o godz. 14,00 

 

Razem - 1 dziecko   

 

Przewóz dzieci winien odbywać się  środkiem transportu przystosowanym do 

przewozu  dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim wraz 

z opieką. 

 

2.Za wykonanie przedmiotu umowy Przewoźnikowi przysługuje wynagrodzenie  

w wysokości 

............ …………………………………………………………….- zł. brutto /w tym VAT 

/  

za jeden dzień świadczonych usług. 

 



3. Ceny jednostkowe przedstawione w ofercie ,o których mowa w ust.2, 

obowiązywać będą przez czas trwania umowy i nie mogą ulec zmianie. 

 

4. Przewoźnik zobowiązuje się zapewnić ciągłość usług w okresie obowiązywania 

niniejszej umowy i wykonywać je pojazdami przystosowanymi do przewozu 

zorganizowanej grupy dzieci niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem następujących 

warunków: 

 

a/ w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przewoźnikowi 

zapewnienie wykonania przewozu własnymi środkami jest on zobowiązany na 

własny koszt i ryzyko zapewnić zastępcze wykonanie umowy przez innego 

koncesjonowanego przewoźnika, który winien spełniać wszystkie wymagania i 

obowiązki wynikające z niniejszej umowy i przepisów prawa, 

 

b/ w przypadku nie wykonania obowiązków wynikających z pkt. a/, wykonanie 

zastępcze 

zleci Zamawiający, na koszt przewoźnika , z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 1 

umowy. Zwrot kosztów wykonania zastępczego następuje poprzez potrącenie z 

kolejnej faktury Przewoźnika lub poprzez zapłatę refaktury w terminie 14 dni od 

jej otrzymania przez Przewoźnika, 

 

c/ Przewoźnik podczas wykonywania przewozu na poszczególnych trasach nie 

może 

przewozić osób trzecich. 

 

5.Umowę niniejszą zawiera się na okres od 02  stycznia 2019 do dnia 31 grudnia  

2019 roku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od nauki, okresów ferii i wakacji. 

 

6.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu przedmiotu umowy                   

z przyczyn organizacyjnych, których nie można przewidzieć w chwili podpisania 

umowy. Wszelkie zmiany przebiegu tras, szczegółowego harmonogramu usług oraz 

rozkładu jazdy wymagają zgłoszenia Przewoźnikowi na co najmniej 3 dni naprzód 

. 

§3 

1. Przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia przewożonym dzieciom 

niepełnosprawnym bezpiecznych i higienicznych warunków przejazdu. 

2. Pojazdy, którymi będą przewożeni dzieci niepełnosprawne muszą być sprawne 

pod względem technicznym i właściwie oznakowane. 

 

3. Przewoźnik zobowiązany jest do ubezpieczenia pojazdów do przewożenia dzieci 

niepełnosprawnych od następstw nieszczęśliwych wypadków i od 

odpowiedzialności cywilnej. 

 

§ 4 

1 .Za wykonane usługi strony rozliczać się będą na podstawie miesięcznych faktur 

VAT wystawionych przez Przewoźnika po zakończeniu każdego miesiąca 

kalendarzowego świadczenia usług,  wraz z potwierdzeniem wykonania dowozu. 



2. Płatności następować będą w terminie 14 dni od dostarczenia dokumentów, o 

których mowa              w ust. 1 przelewem na konto przewoźnika. 

§ 5 

Przewoźnik może odmówić wykonania przewozu w przypadkach losowych 

niezależnych od działań ludzkich, powodujących brak przejezdności dróg, takich 

jak : powódź, zaspy śnieżne, zerwanie drogi itp. 

§ 6 

1 . Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie niniejszej umowy poprzez zapłatę kar umownych w następującej 

wysokości : 

a/ za niezrealizowany lub niezrealizowany w terminie przewóz dzieci w wysokości  

100% wartości przewozu za jeden dzień ; 

 

b/ za odstąpienie od umowy z przyczyn lezących po stronie przewoźnika 10% 

wartości umowy. 

 

2. W przypadku gdy kary umowne nie pokryją szkody poniesionej przez 

Zamawiającego, zastrzega się możliwość dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego, na zasadach ogólnych. 
§ 7 

Strony mogą od umowy odstąpić na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym 

oraz  w przypadku : 

 

1/ określonym w art. 145 ustawy z dnia 29.01.2004r.-, Dz U Nr 113, poz. 759 z 2010 

r. Prawo Zamówień Publicznych - w takim przypadku przewoźnik może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

 

2/ dwukrotnego niezrealizowania przewozu z winy przewoźnika, 

 

3/ nie dokonania w terminie zwrotu kosztów wykonania zastępczego , o którym 

mowa w § 2 ust.6. 

 

§ 8 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zamawiający 

przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego, prawa przewozowego, prawa o ruchu drogowym oraz ustawy- 

prawo zamówień publicznych. 

 

§ 9 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla 

przewoźnika,  3 dla zamawiającego. 

 

Zamawiający:                                                                                          Przewoźnik: 

 



 

 

Załącznik nr 5 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Nazwa wykonawcy: .................................................................................................................. 

 

Adres wykonawcy:.................................................................................................................. 

 

nr telefonu: ............................................................................................................................ 

 

nr faxu: ................................................................................................................................... 

 

Przystępując do zamówienia publicznego na: 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych  w Lubinie, 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych   oraz Ośrodka Opiekuńczo- 

Rehabilitacyjnego w Lubinie od 02 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r. codziennie za 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii, pojazdami 

przystosowanymi do przewozu zorganizowanej grupy dzieci  niepełnosprawnych.  

Oświadczam, że: 

a) Zapoznałem się z warunkami powyższego postępowania i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 

b) Zobowiązuję się do zapewnienia przewożonym dzieciom niepełnosprawnym bezpiecznych                        

i higienicznych warunków przejazdu. 

c) Pojazdy, którymi będą przewożone dzieci niepełnosprawne są sprawne pod względem 

technicznym. 

d) Pojazdy, którymi będą przewożone dzieci niepełnosprawne są ubezpieczone od następstw 

nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej. 

e) Zobowiązuję się do punktualnego i terminowego podstawiania samochodu w wyznaczonym 

miejscu i czasie. 

f) Pojazdy, którymi będą przewożone dzieci niepełnosprawne są przystosowane do przewozu 

zorganizowanej grupy dzieci niepełnosprawnych. 

g) Zobowiązuję się do zapewnienia opieki przewożonym dzieciom niepełnosprawnych                        

w trakcie realizacji zamówienia. 

 

 

 

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

/podpis wykonawcy 

 

 

 

 

 

 


