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Kampinos: Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z
Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie w roku szkolnym 2011/2012 i
2012/2013 poprzez zakup biletów miesięcznych
Numer ogłoszenia: 326394 - 2011; data zamieszczenia: 10.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkolno-Przedszkolny , ul. Szkolna 5, 05-085 Kampinos, woj. mazowieckie, tel.
0-22 7250014, 7250005.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła Podstawowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 poprzez zakup biletów
miesięcznych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dowóz
uczniów do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie w roku szkolnym
2011/2012 i 2012/2013 w okresie od 01.11.2011r do 28.06.2013r. (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
zajęć, dni świątecznych oraz ferii) w godzinach umożliwiających przybycie dzieci i młodzieży do szkoły. 1. Usługa
obejmuje dowóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do szkoły i powrót ze szkoły do miejsca zamieszkania.
2. Kilometraż tras liczony jest od miejsca dowozu lub odwozu tj. budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w
Kampinosie. 3. W dzienny przebieg kilometrów nie są wliczone dojazdy z siedziby Wykonawcy do miejsca
rozpoczęcia kursu. tj do budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego. 4. Obowiązek zapewnienia opieki nad
dziećmi w trakcie realizacji przewozów stanowiących przedmiot zamówienia spoczywa na Zamawiającym. 5.
Przewidywana liczba miesięcy w jakich będzie wykonywany dowóz w okresie obowiązywania umowy: w roku
szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 - przez okres 18 miesięcy. 6. Przewidywana liczba uczniów objętych dowozem
wynosi: 280 osób 7. Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem zapoznać się z przebiegiem tras pojazdu.
8. Dziecko powinno być dowiezione do szkoły, w takim czasie, aby możliwe było rozpoczęcie przez nie zajęć
lekcyjnych o czasie i zabieranie dziecka po ich zakończeniu, bez zbędnego oczekiwania. Planowane trasy
przejazdu (przystanki): RANO - dowóz uczniów do szkoły Trasa nr 1 - autobus nr 1 - 1 opiekun Przebieg:
Skarbikowo - Szczytno - Szczytno II - Strzyżew (gaz) - Strzyżew (PKS) - Strzyżew - Strzyżew - Strzyżew Godziny
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dowozu 7:00 do 7:50 Trasa nr 2 - autobus nr 1 - 1 opiekun Przebieg: Strojec - Strojec - Wola Pasikońska - Wola
Pasikońska - Komorów Godziny dowozu 7:00 do 7:50 Trasa nr 3 - autobus nr 2 - 1 opiekun Przebieg: Pasikonie I
- Pasikonie II - Pasikonie III - Nowe Gnatowice - Stare Gnatowice - Zawady - Zawady - Prusy - Krubice Podkampinos I - Podkampinos II Godziny dowozu 7:00 do 7:50 Trasa nr 4 - autobus nr 2 - 1 opiekun Przebieg:
Grabnik - Łazy (park) - Łazy - Komorów I - Komorów Godziny dowozu 7:00 do 7:50 Trasa nr 5- autobus nr 3 - 1
opiekun Przebieg: Wiejca I - Wiejca II - Wiejca III Godziny dowozu 7:00 do 7:50 POPUŁUDNIU (dowóz uczniów
do miejsca zamieszkania) Trasa nr 1 - autobus nr 1 - 1 opiekun Przebieg: Komorów I - Komorów II - Komorów III
- Łazy - Wola Pasikońska - Strzyżew - Strzyżew - Strzyżew (PKS) - Strzyżew - Strzyżew (gaz) - Szczytno Szczytno II - Skarbikowo - Zawady - Krupice - Podkampinos I - Podkampinos II Godziny odjazdu ze szkoły 11:50
Trasa nr 1 - autobus nr 1 - 1 opiekun Przebieg: Komorów I - Komorów II - Komorów III - Wola Pasikońska Strojec- Strzyżew - Strzyżew - Strzyżew (PKS) - Strzyżew - Strzyżew (gaz) - Szczytno - Szczytno II - Skarbikowo
Godziny odjazdu ze szkoły 12:45 Trasa nr 2 - autobus nr 2 - 1 opiekun Przebieg: Wiejca III - Wiejca II - Wiejca I Grabnik - Łazy - Pasikonie I - Pasikonie II - Pasikonie III - Nowe Gnatowice - Stare Gnatowice - Zawady Zawady - Prusy - Krubice - Podkampinos I - Podkampinos II Godziny odjazdu ze szkoły 12:45 Trasa nr 1 autobus nr 1 - 1 opiekun Przebieg: Komorów I - Komorów II - Komorów III - Wola Pasikońska - Strzyżew Strzyżew - Strzyżew (PKS) - Strzyżew - Strzyżew (gaz) - Szczytno - Szczytno II Godziny odjazdu ze szkoły 13:40
Trasa nr 2 - autobus nr 2 - 1 opiekun Przebieg: Łazy - Pasikonie I - Pasikonie II - Pasikonie III - Nowe Gnatowice
- Stare Gnatowice - Zawady - Zawady - Prusy - Krubice - Podkampinos I - Podkampinos II Godziny odjazdu ze
szkoły 13:40 Trasa nr 1- autobus nr 1 - 1 opiekun Przebieg: Komorów I - Komorów II - Komorów III - Wola
Pasikońska - Strojec - Strzyżew - Strzyżew - Strzyżew (PKS) - Strzyżew - Strzyżew (gaz) - Szczytno - Szczytno II
- Skarbikowo Godziny odjazdu ze szkoły 14:30 Trasa nr 2 - autobus nr 2 - 1 opiekun Przebieg: Wiejca III - Wiejca
II - Wiejca I - Grabnik - Łazy - Pasikonie I - Pasikonie II - Pasikonie III - Nowe Gnatowice - Stare Gnatowice Zawady - Zawady - Prusy - Krubice - Podkampinos I - Podkampinos II Godziny odjazdu ze szkoły 14:30 Trasa nr
1- autobus nr 1 - 1 opiekun Przebieg: Komorów I - Komorów II - Komorów III - Łazy - Wola Pasikońska Strzyżew - Strzyżew - Strzyżew (PKS) - Strzyżew - Strzyżew (gaz) - Szczytno - Szczytno - Szczytno II Skarbikowo - Zawady - Krupice - Podkampinos I - Podkampinos II Godziny odjazdu ze szkoły 15:30 Trasa nr 1autobus nr 1 - 1 opiekun Przebieg: Komorów I - Komorów II - Komorów III - Wola Pasikońska - Strojec Strzyżew - Strzyżew - Strzyżew (PKS) - Strzyżew - Strzyżew (gaz) - Szczytno - Szczytno II - Skarbikowo Godziny
odjazdu ze szkoły 16:20 Trasa nr 2 - autobus nr 2 - 1 opiekun Przebieg: Wiejca III - Wiejca II - Wiejca I - Grabnik
- Łazy - Pasikonie I - Pasikonie II - Pasikonie III - Nowe Gnatowice - Stare Gnatowice - Zawady - Zawady Prusy - Krubice - Podkampinos I - Podkampinos II Godziny odjazdu ze szkoły 16:20 Dzienna ilość kilometrów - 5
razy w tygodniu - ok. 400 km. Wymagania: 1. Każdy z autobusów musi posiadać minimum 50 miejsc siedzących.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przewożonym uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków
przewozu. 3. Pojazdy, którymi będą przewożeni uczniowie muszą być sprawne pod względem technicznym. 4.
Autobusy musza być wyposażone w silniki spełniające wymogi w zakresie normy EURO - zgodnie z rokiem
produkcji 5. Wiek każdego z autobusów na dzień podpisania umowy - nie wyższy niż 20 lat liczony od daty
produkcji. Uwaga: Do przewozu uczniów do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w
Kampinosie Wykonawca w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy, zaopatrzy się w autobusy, których
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wiek każdego z nich nie będzie wyższy niż 15 lat. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiednie
dokumenty świadczące o wieku autobusów (m.in. dowód zakupu autobusów, dowód rejestracyjny) 6. Autobusy
muszą posiadać wentylację (co najmniej szyby uchylne, przesuwane lub wentylację nawiewowo - wyciągową
dachową). 7. Autobusy muszą być wyposażone w układ dźwiękowy lub świetlny ostrzegający o otwarciu i
zamknięciu drzwi. 8. Wykonawca od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi musi posiadać zaplecze techniczne na
terenie Gminy Kampinos lub 30 km od Gminy Kampinos. 9. Wykonawca gwarantuje w razie awarii autobusów
transport zastępczy, który będzie podstawiony w czasie nie dłuższym niż 60 minut od wystąpienia awarii. 10.
Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia pojazdów, którymi będą przewożeni uczniowie od następstw
nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.
6 Ustawy Prawo zamówień publicznych
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie będzie żądał wpłaty wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1
Prawo zamówień publicznych. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana
zostanie z formułą spełnia- nie spełnia. Koncesję, zezwolenie lub licencję udzieloną na okres obejmujący
termin wykonania zamówienia określony w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1
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ustawy Prawo zamówień publicznych 2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowania dokonana
zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. 3.Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia 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 odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie Wykaz powinien zawierać co najmniej dwie usługi
odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 200 000 zł brutto każda.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych 2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowania dokonana
zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. 3.Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń
technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych 2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowania dokonana
zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. 3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia 4.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych 2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowania dokonana
zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. 3.Informacji banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowokredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w kwocie co najmniej 200
000,00 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 4. Opłaconej
polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę minimum 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku mniejszej
kwoty należy złożyć przyrzeczenie, że suma ubezpieczenia zostanie powiększona do wymaganej kwoty,
a termin ważności polisy będzie obowiązywał w okresie realizacji zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
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III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
koncesję, zezwolenie lub licencję
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub
robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi
zasobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność
finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b
ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność
kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
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aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt
III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6
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miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo 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, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których
ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. 2.Niedopuszczalna jest taka zmiana niniejszej umowy, która byłaby niekorzystna dla
Zamawiającego, jeśli przy jej uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy. 3. Zamawiający przewiduje zmianę przebiegu trasy dowozu uczniów, która będzie corocznie ustalana
przez dyrektora szkoły oraz wykonawcę. Stosowna zmiana zostanie dokonana w formie aneksu do umowy. 4.W
razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni,
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu już wykonanej części umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.kampinos.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kampinos ul.
Niepokalanowska 3 05-085 Kampinos..
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IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.10.2011
godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kampinos ul. Niepokalanowska 3 05-085 Kampinos (sekretariat Urzędu
Gminy Kampinos- pokój nr 4.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy 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
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