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Rozdział I
Nazwa oraz adres Zamawiającego
Gmina Kampinos
ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos
tel. (22) 725-00-40,
fax. (22) 725-04-44
e-mail: urzad@kampinos.pl
Godziny pracy: poniedziałek 7:30 – 18:00, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:30.
Adres strony internetowej: www.bip.kampinos.pl
Rozdział II
Definicje
Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:
1. Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła
ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
2. Zamawiającym – należy przez to rozumieć Gminę Kampinos z siedzibą w Kampinosie (05-085)
przy ul. Niepokalanowskiej 3
3. SIWZ – należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Ustawie, p.z.p., ustawie PZP – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).
Rozdział III
Tryb udzielenia zamówienia
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
i następnych ustawy PZP dotyczących przetargu nieograniczonego.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Rozdział IV
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów
szkolnych na terenie Gminy Kampinos”, (z wyjątkiem dni świątecznych ) w godzinach umożliwiających
przybycie dzieci i młodzieży do szkoły a także ich powrotu do miejsca zamieszkania po zakończeniu
zajęć.
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż ulgowych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie z terenu Gminy
Kampinos w ramach świadczenia usługi przewozu osób na liniach komunikacyjnych obejmujących
miejscowości, z których dojeżdżają uczniowie z wyznaczonych przystanków do placówki oświatowej
Gminy i z powrotem od dnia 01.09.2020 r. do dnia 25.06.2021 r. oraz normalnych biletów miesięcznych
dla opiekunów zatrudnionych przez Zamawiającego w celu sprawowania opieki w czasie przewozu.
(Sugerowany rozkład jazdy (przywozy i odwozy) stanowi załącznik nr 8). Rozkład jazdy może odbiegać
od załączonego z tym jednak, że musi zagwarantować punktualny dowóz i odwóz dzieci do i ze szkoły,
w tym w soboty jeżeli w szkole odbywać się będą zajęcia z powodu odrabiania innego dnia nauki.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ
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2. Wykonawca któremu zostanie udzielone zamówienia jest zobowiązany do zawarcia z Zamawiającym
umowy przetwarzania danych osobowych.
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
60.17.20.00-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;
Rozdział V
Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia od dnia 01.09.2020 r. do dnia 25.06.2021 r.
Rozdział VI
Klauzula dot. wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3 a ustawy pzp
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019
r., poz. 1040 z późn zm.), osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia wskazane poniżej
czynności.
2. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące bezpośrednio usługę transportu osób tj. kierowcy byli
zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.
3. Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie przy realizacji zamówienia trwało w całym okresie
wykonania zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z osobą zatrudnioną, Wykonawca
będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
4. W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcje realizacji zamówienia
wskazane w punkcie 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
5.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
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27 kwietnia 2016 r. w sprawie o ochronie danych osobowych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych „ RODO”) , tj. w szczególności bez
adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być
możliwe do zidentyfikowania , tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
6. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności Zamawiający przewiduje
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we
wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2
czynności.
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
Rozdział VII
Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
w trybie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 23 ustawy pzp oraz spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:
a) Licencje uprawniającą do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
transportu drogowego osób na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 58 z późn. zm.)
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 150 000,00 zł
(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych ) (o ile opłacona składka OC nie wynika
z dokumentu np. polisy należy załączyć ksero dowodu wpłaty).
UWAGA: Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej powinien obejmować cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, z tym
zastrzeżeniem, że Wykonawca ma prawo przedłożyć dokument/polisę, której ważność upływa
przed planowanym terminem odbioru końcowego realizowanego zadania. W takim jednak
przypadku musi być zachowana ciągłość ubezpieczenia na czas realizacji przedmiotu
zamówienia poprzez aneks do posiadanego dokumentu/polisy lub zawarcie nowego/ej
dokumentu/polisy. Wykonawca w tym przypadku zobowiązany jest do złożenia oświadczenia,
z którego treści wynikać będzie: zachowanie ciągłości ubezpieczenia OC oraz dostarczenie i
przedstawienie Zamawiającemu aneksu lub nowego dokumentu/polisy.
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3) zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi
przewozu osób w transporcie drogowym (w ramach dwóch odrębnych umów) o wartości nie
mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każda. Powyższe Wykonawca winien udokumentować
załączając dowody potwierdzające, że te usługi zostały lub są wykonywane z należytą
starannością wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane.
b) dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji
zamówienia tj. taborem autobusowym, spełniającym następujące wymagania:
- ilość autobusów – 3 sztuki w tym: 1 autobus musi posiadać minimum 49 miejsc siedzących
( łącznie pasażerowie + kierowca), 2 autobusy muszą posiadać minimum 35 miejsc
siedzących ( łącznie pasażerowie + kierowca).
Stan techniczny autobusów musi spełniać wymagania określone w przepisach ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.,1990 ze późn.
zm.) w tym wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31
grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich
niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022) Autobusy muszą posiadać
aktualne badania techniczne oraz ubezpieczone w zakresie odpowiedzialności cywilnej
z tytułu ruchu drogowego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiednie
dokumenty poświadczone za zgodność z oryginałem potwierdzające że wskazane środki
transportu posiadają aktualne badania techniczne oraz są ubezpieczone w zakresie
odpowiedzialności cywilnej.
UWAGA !
Zamawiający nie dopuszcza świadczenia usługi autobusami zbudowanymi przy
wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, których markę określa się
jako „SAM”. Definicja pojazdu „SAM” określa ustawa z dnia 20 czerwca 2007 r. Prawo o
ruchu drogowym ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.)
- wiek każdego z autobusu na dzień podpisania umowy – nie może być wyższy niż
10 lat. ( rok produkcji – nie starsze niż 2010 r.) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu
odpowiednie dokumenty świadczące o wieku autobusów (m.in. ksero dowodów
rejestracyjny poświadczone za zgodność z oryginałem).
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki
(o których mowa w rozdziale VII ust. 1. ) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli:
1) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów określonej w rozdziale VII ust 1 pkt 1 lit. a spełnienie
tego warunku w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaże
każdy z tych Wykonawców samodzielnie – Zamawiający nie dopuszcza sumowania
(łączenia) zasobów dotyczących kompetencji i uprawnień przez 2 lub więcej podmiotów, co
oznacza, że każdy z podmiotów samodzielnie wykaże spełnienie w całości tego warunku.
2) w zakresie zdolności ekonomicznej lub finansowej określonej w rozdziale VII ust. 1 pkt 2 lit.
a spełnienie tego warunku w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie
wykaże przynajmniej jeden z tych podmiotów samodzielnie lub ten podmiot.
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3) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określonej w rozdziale VII ust. 1 pkt 3 lit. a
spełnienie tego warunku w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie
wykaże przynajmniej jeden z tych podmiotów lub ten podmiot.
4) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określonej w rozdziale VII ust. 1 pkt 3 lit. b
spełnienie tego warunku w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie
wykażą te podmioty łącznie.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale VII
ust. 1 pkt 2-3 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych.
Uwaga. Zamawiający dopuszcza udostępnianie zasobów i ich sumowanie na zasadach
określonych w rozdziale VII ust. 3 niniejszej SIWZ.
5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w rozdziale VII
ust. 4 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania im do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust.
5. Ustawy p.z.p;
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
6. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły:
spełnia / nie spełnia, na podstawie załączonych do oferty wymaganych dokumentów.
Rozdział VIII
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 z późn. zm.);
2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności.
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Rozdział IX
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym
mowa w rozdziale IX ust. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza
informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 niniejszej
SIWZ.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby
warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,
o którym mowa w rozdziale IX ust. 1 niniejszej SIWZ.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1ustawy PZP zgodnie z poniższymi warunkami.
1) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy dotyczących kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej składa:
a) Licencje uprawniającą do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej
w zakresie transportu drogowego osób na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 58 z późn. zm.)
2) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej
składa:
a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez
Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, o których
mowa powyżej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza
spełnianie opisanego warunku udziału w postępowaniu.
3) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy dotyczących sytuacji technicznej lub zawodowej składa:
a) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje
co najmniej dwie usługi przewozu osób w transporcie drogowym o wartości nie mniejszej niż
150 000,00 zł brutto każda. Powyższe Wykonawca winien udokumentować załączając
dowody potwierdzające, że te usługi zostały wykonane z należytą starannością. – zgodnie z
treścią załącznika nr 4 do SIWZ
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Dowodami, o których mowa powyżej są referencje lub inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wydane nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości Zamawiającego
lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało
wykonane należycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu,
na rzecz, którego usługi miały być wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub
dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
b) Potencjał techniczny - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
zasobami – zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ

c) zobowiązanie innego podmiotu do oddania niezbędnego zasobu na potrzeby realizacji
niniejszego zamówienia (tylko w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia
spełnienia warunku w zakresie określonym w rozdziale VII ust. 1 pkt 3 lit. a-b), polegał będzie
na zdolności technicznej lub zawodowej innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a
ustawy PZP, które zawierać będzie w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje usługę, której wskazane zdolności dotyczą.
Zobowiązanie innego podmiotu należy złożyć w oryginale.
4) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia) składa:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
c) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega w opłaceniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
d) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2019
r., poz. 1170 z późn. zm.).
Uwaga! Wykonawcy nie składają wraz z ofertą powyższych dokumentów tj. określonych
w rozdziale IX ust. 5 SIWZ.
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6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia – wzór oświadczenia załącznik nr 3
7. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
8. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale IX ust.1 niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez
siebie wskazanym – nie krótszym niż 3 dni, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów o których mowa w ust. 5:
1) pkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
( dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
2) pkt 2) i pkt 4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu, ( dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert)
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.( dokument wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
ust. 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Rozdział X
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać warunki
udziału w postępowaniu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale VII ust.3 SIWZ oraz złożyć
dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami rozdziału IX SIWZ.
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2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana
Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
Rozdział XI
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz
oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale IX niniejszej SIWZ (również w przypadku
ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których
Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem
sprawy określonym na stronie tytułowej SIWZ.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie
winny być składane na adres: Gmina Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną lub faksem winny być kierowane na adres: urzad@kampinos.pl, a faksem na nr
(22) 725 04 44.
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub
w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu
ich otrzymania.
6. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemywa się, iż
pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres mailowy lub numer faksu podany przez
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym
pismem.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie
treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w rozdziale XI ust.8 niniejszej SIWZ.
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
12. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w kwestiach technicznych: Agnieszka Więckowska – tel. 022 725-00-40 w. 219 e-mail:
a.wieckowska@kampinos.pl
2) w kwestiach formalnych: Elżbieta Korolewska – tel. 022 725-00-40 w. 226,
e-mail: e.korolewska@kampinos.pl
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13. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny
kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się
z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie
będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny
lub/i osobisty w swojej siedzibie.
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Rozdział XII
Wymagania dotyczące wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące
złotych) przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.).
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku WBS o/Kampinos
nr rachunku 91 8015 0004 1000 7315 2010 0003, z dopiskiem na przelewie: „Wadium
w postępowaniu FZ.271.20.2020.PN pn. „Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie
przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos”
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na
rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdziale XII ust. 3 niniejszej SIWZ, przed
upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny
termin składania ofert).
Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty.
Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone
przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy
PZP.
W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji przez wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, z treści gwarancji musi wynikać, że odnosi się ona zarówno do
zleceniodawcy gwarancji , jak i pozostałych członków konsorcjum.
Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie
odrzucona.
Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

Rozdział XIII
Termin związania oferta
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na
3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
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3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Rozdział XIV
Opis sposobu przygotowywania ofert
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową brutto,
deklarowany termin płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji
wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń;
2) wypełniony formularz cenowy ( według załącznika nr 1a)
3) oświadczenie wymienione w rozdziale IX ust. 1-4 niniejszej SIWZ
4) zobowiązania wymagane postanowieniami SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na
zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu;
5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego
6) Dokument potwierdzający wniesienie wadium
Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do
oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
danego Wykonawcę.
Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie lub innym opakowaniu, w siedzibie
Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kampinos
reprezentowana przez:
Wójta Gminy Kampinos
ul. Niepokalanowska 3, 05 - 085 Kampinos
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych
na terenie Gminy Kampinos”
Nie otwierać przed dn. 04.08.2020 r., przed godz. 10:30

Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i dokładny adres Wykonawcy wraz
z numerem telefonu i faksu. Z
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9. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta
wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta
uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
10. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.),
jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane
i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie,
że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne
bez zastrzeżeń.
13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie
art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie
Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego
zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich
samych zasad, jak składana oferta opisana w rozdziale XIV ust.8 oraz dodatkowo opatrzona napisem
„ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy,
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną
dołączone do oferty.
16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak składana oferta opisana w
rozdziale XIV ust.8 oraz dodatkowo opatrzona napisem „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w
ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania
Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą
otwierane.
17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie
średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące
treści zapisów w SIWZ należy, zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w
trybie przewidzianym w rozdziale XI niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują
negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia
ofert.
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Rozdział XV
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niepokalanowskiej 3 w Kampinosie,
Sekretariat – pok. 4 do dnia 04.08.2020 r. do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem
przedstawionym w rozdziale XIV SIWZ.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdziale XV ust.1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona
wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.
Oferty w kopertach naruszonych będą traktowane, jako odtajnione i zwrócone Wykonawcom bez
rozpatrywania
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Kampinosie, ul. Niepokalanowska 3 – w
pokoju nr 1 w dniu 04.08.2020 r., o godzinie 10:30.
Otwarcie ofert jest jawne.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
PZP.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.kampinos.pl informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
Rozdział XVI
Opis sposobu obliczania ceny
Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za
realizację przedmiotu zamówienia.
Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym
w niniejszej SIWZ.
Cenę ofertową brutto należy obliczyć według wzoru
Cena ofertowa brutto = cena ofertowa netto + VAT
Zamawiający przyjmuje, że w ofercie prawidłowo podaną jest cena ofertowa netto oraz stawka
podatku VAT.
W przypadku błędnego obliczenia ceny ofertowej brutto lub błędnego obliczenia wartości podatku
VAT Zamawiający poprawi oczywistą omyłkę rachunkową według zapisu powyżej.
Cenę ofertową brutto Wykonawcy winni wyliczyć na podstawie formularza cenowego stanowiącego
załącznik nr 1a.
Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku
Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
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Rozdział XVII
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów
w kryteriach:
C – Najniższa cena
T – Termin płatności

– waga kryterium 60 %
– waga kryterium 40 %

Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt
2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L= C + T
gdzie:
L - całkowita liczba punktów
C – ilość punktów, uzyskana w kryterium „Najniższa cena”
T – ilość punktów, uzyskana w kryterium „ Termin płatności”
3. Określenie ilości punktów dla kryterium C - Cena odbędzie się na podstawie poniższego wzoru.
Najniższa cena ofertowa brutto
Kryterium C = --------------------------------------------------------- x 60 pkt
Cena ofertowa brutto oferty ocenianej
Za kryterium „Cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
4. Punkty dla kryterium T - Termin płatności - przyznane będą w następujący sposób:
Wykonawca może zadeklarować tylko poniższe terminy płatności:
oferowany termin płatności wynoszący 14 dni
oferowany termin płatności wynoszący 21 dni
oferowany termin płatności wynoszący 30 dni

- 0 pkt
- 20 pkt
- 40 pkt

Za kryterium „ Termin Płatności” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
UWAGA!
Termin płatności, jaki mogą zaoferować Wykonawcy może wynosić jedynie 14, 21 albo 30 dni.
Oferta Wykonawcy, który:
1) Zaoferuje inny termin płatności niż określony w rozdziale XVII ust. 4
2) nie zaproponuje żadnego terminu
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
5 . Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
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7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).
8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
Rozdział XVIII
Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie
wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego
okres realizacji przedmiotu zamówienia), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego – Załącznik nr 7
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa
w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

1.

2.

3.
4.

Rozdział XIX
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny całkowitej
brutto podanej w ofercie.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu; Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na
następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
91 8015 0004 1000 7315 2010 0003
z dopiskiem
„ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY – „Świadczenie usług
transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos”
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.).
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2
ustawy PZP.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
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5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na
rachunku bankowym.
6. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank,
ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od
pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania,
bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy
wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
7. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 100% w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

1.
2.
3.

4.

Rozdział XX
Podwykonawstwo
Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia przy udziale Podwykonawców, zawierając
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć Podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Oświadczeniu Wykonawcy.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 ust. 2a ustawy, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
Pozostałe wymagania oraz tryb postępowania w przypadku powierzenia Podwykonawcom
wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte zostały we wzorze umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Rozdział XXI
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,
jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

Rozdział XXII
Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
Rozdział XXIII
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
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informuję, że:
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Kampinos jest Wójt Gminy
Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos;
▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Kampinos jest Pan Ryszard
Antosik, tel. 22 725 00 40 wew. 224
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Świadczenie usług
transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos” znak
sprawy FZ.271.20.2020.PN, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), dalej „ustawa
Pzp”;
▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
▪ posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
▪ nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego
istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Strona | 19

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy - Załącznik nr 1
……………………………………………..
miejscowość, data

OFERTA
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kampinos
reprezentowana przez:
Wójta Gminy Kampinos
ul. Niepokalanowska 3,
05 - 085 Kampinos,
tel. (022) 725 00 40
fax. (022) 725 04 44
e-mail: urzad@kampinos.pl
NIP: 118-20-04-380,
REGON: 013271306

WYKONAWCA

pieczęć firmowa wykonawcy

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. „ Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów
szkolnych na terenie Gminy Kampinos” zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ i wzorze
umowy.
Podstawowe informacje o Wykonawcy
…………….………………………….……………………………………….…..………….....
(pełna nazwa firmy wykonawcy)

posiadając/y/a siedzibę
…………………………………………………….………………………….……………...…
ulica nr domu kod pocztowy miejscowość
……………………………………………………………………………………………...……
województwo
powiat
…………………………………………………………………………………………………
telefon
telefax
………………………………….. .pl.
Internet: http:/
Nr identyfikacyjny NIP ……………………………
reprezentowana przez:

……………….@...........................
e-mail
REGON……………………………….

………………………………………………………………………………………………..
(imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)
będący podatnikiem podatku VAT.
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1.

Oferujemy wykonanie usług, będących przedmiotem zamówienia za cenę ofertową brutto:

Łączna cena ofertowa brutto ( za wykonanie przedmiotu zamówienia ): .............................................. zł
(słownie:………………………………..................................................................................................)
w tym kwota netto …………..................................... zł
(słownie: .................................................................................................................................................)
podatek VAT tj. ……………………………………zł
(słownie: .................................................................................................................................................)
2. Oświadczam, że deklaruję termin płatności ……………………… dni od złożenia prawidłowo
wystawionych faktur VAT.
3. Zobowiązujemy się wykonać usługi związane z realizacją przedmiotu zamówienia w terminie:
do dnia 01.09.2020 r. do dnia 25.06.2021 r.
4. Wadium o wartości …..……..…. zł wnieśliśmy w dniu ...................... w formie …….………...........
Prosimy o zwrot wadium wpłaconego w gotówce na konto
………………………………………………………………………………………………………..
5. Jestem małym/średnim przedsiębiorcą*  tak

 nie

6. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany *
□ samodzielnie, bez udziału podwykonawcy
□ przy udziale podwykonawcy, który realizować będzie część zamówienia dotyczącą:
1) ….....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2) .........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(wskazać część zamówienia oraz nazwę firmy podwykonawcy w ilości odpowiedniej do ilości przewidywanych
podwykonawców lub dołączyć odrębny wykaz)

7. Informuję, że stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy P.z.p., wybór oferty *:
 Nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz.
2174, z późn. zm.)
 Będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz.
2174, z późn. zm.) w następującym zakresie:
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…………………………………………………………………………………………..…………
(nazwa towaru, usługi lub pozycja kosztorysu)

…………………………..................................................................................................................
(wartość w PLN bez kwoty podatku)

8. Informacje zawarte na stronach od ……… do ………… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być
udostępniane innym uczestnikom niniejszego postępowania.
9. Oświadczamy, że:
1) Zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi wykonania usług będących
przedmiotem zamówienia.
2) W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert
(włącznie z tym dniem).
4) Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie
wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.
5) W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4 a oraz art. 46 ust. 5
ustawy Prawo zamówień publicznych nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.
10. Zobowiązania w przypadku przyznania zamówienia:
1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy wg. wzoru określonego w SIWZ w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
2) zobowiązujemy się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto;
3) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy
jest…..............................................................................................................................
e-mail:…………………………………………....tel./fax:…………..………….…….
11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
Oferta została złożona na ……………..kolejno ponumerowanych stronach.

……………………………………………
/miejscowość i data/

………………………………………………………………
/pieczęć i podpis osoby uprawnionej/
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Załącznik nr 1a
FORMULARZ CENOWY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN: „Świadczenie usług transportu drogowego
w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos”.
Cena 1 szt. miesięcznego biletu ulgowego:
cena netto .......................................................zł
(słownie: ............................................................................................................................................. zł )
podatek VAT.....................................................zł
(słownie................................................................................................................................................zł )
Cena brutto .................................................... zł
(słownie: .............................................................................................................................................zł )
Cena 1 szt. miesięcznego biletu normalnego :
cena netto .......................................................zł
(słownie: ............................................................................................................................................ zł )
podatek VAT.....................................................zł
(słownie..............................................................................................................................................zł )
Cena brutto .................................................... zł
(słownie: ............................................................................................................................................zł )
Łączna cena biletów (za 10 miesięcy): Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami SIWZ
w oparciu o zakupione bilety miesięczne: ( przewidywana miesięczna ilość: 216 biletów ulgowych oraz
8 biletów normalnych) – (łączną cenę ofertową brutto należy przepisać do Formularza ofertowego)
cena netto .......................................................zł
(słownie: ......................................................................................................................................... zł )
podatek VAT.....................................................zł
(słownie............................................................................................................................................zł )
Cena brutto .................................................... zł
(słownie: .........................................................................................................................................zł )

..............................., dnia ................

..........................................................................
(imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby
uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
„Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych
na terenie Gminy Kampinos”
L.p.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
ustawy Pzp
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-8
ustawy Pzp
…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………………………………………………………………..………. ustawy Pzp
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem
następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………..…………………...........
…………………………………………………………………………………………………
…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)
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[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
………………………………………………………………….………………………………..….……
………………………………………………………………….………………………………..….……
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG) ,

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w:
pkt VI SIWZ
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w: ………………………………………………………...………..
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………..………………………….……….
..………………………………...…………………………………………………………………….…………...
w następującym zakresie: …………………………………………………..……………………………….……
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 3
....................................................
(pieczęć wykonawcy)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Kampinos
w trybie przetargu nieograniczonego nr: Sprawa nr FZ.271.20.2020.PN pod nazwą: „Świadczenie
usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos”
OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 369 z późn. zm.)
Niniejszym oświadczam, że należę/ nie należę (niepotrzebne skreślić) do tej samej grupy kapitałowej
z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, w niniejszym postepowaniu.
Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty

l.p.

Wskazanie wykonawcy

W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między wykonawcami należącymi do tej samej grupy
kapitałowej, powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.

.......................................
data , miejscowość

………………………………………………………
Podpis(y) i imienna pieczątki osób(y) uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA!
Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie
internetowej, informacji z otwarcia ofert zawierającej nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli
oferty.
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Załącznik nr 4

....................................................
(pieczęć wykonawcy)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Kampinos
w trybie przetargu nieograniczonego nr: Sprawa nr FZ.271.20.2020.PN pod nazwą: „Świadczenie
usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos”

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Lp.

Podmiot
na rzecz którego usługi zostały
wykonane lub są wykonywane
Nazwa i adres
1.

Przedmiot usługi

Wartość usługi

2.

3.

Termin rozpoczęcie
i termin zakończenia
realizacji usług

4.
od
__________________
dd/mm/rr
od
__________________
dd/mm/rr
od
__________________
dd/mm/rr
od
__________________
dd/mm/rr

W załączeniu dowody potwierdzające należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej usług lub
dowody potwierdzające, że wskazane w tabeli powyżej usługi są wykonywane należycie.

.......................................
data , miejscowość

………………………………………………………
Podpis(y) i imienna pieczątki osób(y) uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 5

....................................................
(pieczęć wykonawcy)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Kampinos
w trybie przetargu nieograniczonego nr: Sprawa nr FZ.271.20.2020.PN pod nazwą: „Świadczenie
usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos”

WYKAZ POJAZDÓW
- dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami. Oferujemy świadczenie usługi z wykorzystaniem pojazdów
o następujących parametrach:
L.p.

Wyszczególnienie pojazdu(rodzaj, typ,
model, rok produkcji, ilość miejsc)

Ilość sztuk

Informacja o
podstawie
dysponowania1

2.

3.

4.

1.
1.

2.

3.

UWAGA!
1
W zależności od tego, czy realizacja będzie następować w oparciu o własny potencjał techniczny czy też inny niż własny
należy odpowiednio wypełnić kolumnę - zasób własny/innego podmiotu.
W przypadku dysponowania potencjałem technicznym innego/ych podmiotów, należy dołączyć do oferty pisemne
zobowiązanie tego/ych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego.

.......................................
data , miejscowość

………………………………………………………
Podpis(y) i imienna pieczątki osób(y) uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 6
UMOWA/Projekt
Nr 2151………..2020
zawarta w dniu ……………….. 2020r. w Kampinosie
pomiędzy:
Gminą Kampinos z siedzibą przy ul. Niepokalanowskiej 3, 05 - 085 Kampinos,
zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
reprezentowaną przez:
1.
2.

Wójta Gminy – Monikę Ciurzyńską
Przy kontrasygnacie Skarbnika – Hanny Dobrzyńskiej

a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”.
Realizując zamówienie publiczne udzielone w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (t.j Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) strony zawierają umowę o następującej
treści:
§1
Przedmiotem umowy jest zakup przez Zamawiającego ulgowych biletów miesięcznych dla uczniów
dojeżdżających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
z terenu Gminy Kampinos w ramach świadczenia usługi przewozu osób na liniach komunikacyjnych
obejmujących miejscowości, z których dojeżdżają uczniowie z wyznaczonych przystanków do placówki
oświatowej Gminy i z powrotem od dnia 01.09.2020 r. do dnia 25.06.2021 r. oraz normalnych biletów
miesięcznych dla opiekunów zatrudnionych przez Zamawiającego w celu sprawowania opieki w czasie
przewozu. Rozkład jazdy może odbiegać od załączonego do umowy, z tym jednak, że musi
zagwarantować punktualny dowóz i odwóz dzieci do i ze szkoły, w tym w soboty, jeżeli w szkole
odbywać się będą zajęcia z powodu odrabiania innego dnia nauki.
§2
Wymagany termin realizacji zamówienia - zamówienie będzie realizowane w czasie trwania roku
szkolnego w okresie od dnia 01.09.2020r. do dnia 25.06.2021r.
§ 3
Wykonawca będzie wykonywać regularne kursy dowozu i odwozu uczniów według rozkładu jazdy,
stanowiącego załącznik do umowy. Kursy realizowane będą w zakresie i na zasadach wynikających ze
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.
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§ 4
1. W przypadku odpracowywania przez szkoły dodatkowych dni wolnych od zajęć lekcyjnych
przewozy będą wykonywane w ustalone soboty.
2. Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o dniu wolnym od nauki lub o zaistniałych
zmianach w pracy szkoły co najmniej na jeden dzień przed tym dniem.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

§ 5
Oferowana cena brutto obejmuje wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne do
zrealizowania zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Łączna wartość przedmiotu umowy określonego w § 1, w okresie 10 miesięcy (cena biletów): nie
może przekroczyć ceny brutto ............................... zł (słownie: ...........................................................
.............................................................zł ); w tym obowiązujący podatek VAT.
Cena jednostkowa brutto za jeden bilet miesięczny ulgowy wynosi …………………..zł.
Cena jednostkowa brutto za jeden bilet miesięczny normalny wynosi …………………….zł.
Strony postanawiają, że całkowite miesięczne wynagrodzenie należne Wykonawcy uzależnione
będzie od rzeczywistej ilości zakupionych biletów i cen jednostkowych określonych w ust. 3 i 4
umowy.
Rozliczenie usługi, o której mowa w § 1 będzie następować w okresach miesięcznych na podstawie
faktur wystawionych po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, uwzględniając liczbę
faktycznie zakupionych biletów oraz ceny jednostkowe określone w ust. 3 i 4 umowy.
Zamawiający najpóźniej do dnia 20 każdego miesiąca, którego dowóz dotyczy, przekaże Wykonawcy
zapotrzebowanie na bilety miesięczne zawierające ogólną liczbę uczniów i opiekunów uprawnionych
do otrzymania biletów miesięcznych związanych z realizacją niniejszej umowy. Informacja ta
zawierać będzie wykaz uczniów i opiekunów z danymi niezbędnymi do wystawienia przez
Wykonawcę biletu miesięcznego oraz stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury.
Łączna liczba uczniów dojeżdżających jest liczbą, która może ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
W związku z powyższym w przypadku zmiany liczby uczniów wynagrodzenie Wykonawcy wynikać
będzie z faktycznej ilości zakupionych biletów miesięcznych.
W przypadku wystąpienia w trakcie danego miesiąca trwania umowy nadzwyczajnych okoliczności
niezależnych od żadnej ze stron umowy, wywołanych siłą wyższą, w szczególności takich jak
wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, które to
okoliczności będą powodowały konieczność wstrzymania wykonywania usług przewozowych
świadczonych na rzecz Zamawiającego w sposób uzgodniony niniejszą umową lub też wprowadzone
zostanie tzw. obowiązkowe niestacjonarne nauczanie w szkołach – wówczas Wykonawca będzie
uprawniony do otrzymania za ten miesiąc wynagrodzenia ustalonego jako iloczyn ilości zakupionych
biletów oraz cen jednostkowych określonych w ust. 3 i 4 umowy.
W przypadku, gdy sytuacja wskazana w ust. 9 trwać będzie przez wszystkie dni nauki szkolnej w
danym miesiącu kalendarzowym, Wykonawcy nie będzie należne za ten miesiąc jakiekolwiek
wynagrodzenia.
Wynagrodzenie za wykonanie usługi będzie płatne w ciągu …….. dni od otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Zamawiający zobowiązuje się wystawić i doręczyć fakturę VAT za dany miesiąc najpóźniej do 7–go
dnia następnego miesiąca.
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13. Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla Wykonawcy z
tytułu realizacji umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za
pośrednictwem metody podzielonej płatności ( ang. split payment) przewidzianego w przepisach
ustawy o podatku od towarów i usług.
2) Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze:
a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o której
mowa powyżej,
b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od
1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o której mowa w ustawie
o podatku od towarów i usług.
3) W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt. 2,
opóźnienia w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku
możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie
stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek /
odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.
14. Dane do faktury:
Nabywca: Gmina Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos, NIP: 118-200-43-80
Odbiorca: Urząd Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos
15. Wykonawca może złożyć pisemne oświadczenie (oświadczenie należy dostarczyć na adres
Zamawiającego wskazany w ust. 14) o fakcie złożenia przez niego ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej wystawionej w związku z realizacją niniejszej umowy za pośrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (PEF pod adresem: efaktura.gov.pl), z której zgodnie z art. 4 ust. 2
ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2191) może wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w przypadku posiadania
stosownego konta na tej Platformie. W takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się do odebrania
ustrukturyzowanej faktury złożonej za pośrednictwem w/w Platformy przy pomocy skrzynki o
następujących danych identyfikacyjnych: typ numeru PEPPOL, nr NIP 118-200-43-80.
Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie przez Wykonawcę innych ustrukturyzowanych
dokumentów za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.
§6
1. Na koordynatora w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiającego wyznacza się
…………………………………………………………………………..........................
2. Na koordynatora w zakresie realizacji umowy po stronie Wykonawcy wyznacza się
…………………………………………………………………………………………
§7
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości, punktualne i terminowe
wykonanie przedmiotu Umowy określone w § 1.
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2. Wykonawca oświadcza, iż dołoży najwyższej staranności w celu zabezpieczenia właściwych
warunków wykonywania przewozu osób pod względem szczególnego bezpieczeństwa
korzystających z komunikacji dzieci szkolnych.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przewożonym pasażerom odpowiednich warunków
bezpieczeństwa i higieny, ze szczególnym uwzględnieniem zasad ochrony przed zagrożeniami
epidemiologicznymi, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
4. Wykonawca zapewni bezawaryjną obsługę, a w przypadku awarii zapewni autobusy zastępcze, które
będą odpowiadały standardom pojazdom, które uległy awarii.
5. Wykonawca będzie przewozić dzieci i młodzież w liczbie nie większej niż jest określona
w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
6. Wykonawca przewozić będzie dzieci i młodzież i pozostałych pasażerów środkami transportu do
tego przeznaczonymi i spełniającymi wymagane warunki techniczne do przewozu grup dzieci
i młodzieży, z wykorzystaniem taboru który wskazał w wykazie pojazdów stanowiącym załącznik
do oferty.
7. Wykonawca ma prawo desygnować do wykonywania usługi przewozu dzieci inne środki transportu
niż wskazane w wykazie o którym mowa w rozdziale IX ust. 5 pkt 3 lit. b SIWZ (spełniające wymogi
Zamawiającego opisane w SIWZ zwłaszcza dotyczące roku produkcji, tzn. nie mogą być starsze niż
zaoferowane przez Wykonawcę) po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązany jest do dbania o właściwy stan pojazdów i poddawanie ich badaniom
kontrolnym w tym zakresie. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi również
koszty ewentualnych mandatów, kar i innych obciążeń związanych z funkcjonowaniem w zakresie
kontroli służb mundurowych, w tym Policji.
9. Wykonawca oświadcza, że zapewnia wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie
kwalifikacje i dokumenty kierowców.
10. Wykonawca winien posiadać ważną polisę z tytułu odpowiedzialności cywilnej w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przewożonych
uczniów w zakresie związanym z ruchem pojazdów.
11. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przebiegiem i stanem technicznym tras, na których ma być
świadczona przedmiotowa usługa oraz, że i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.
12. Przewóz pasażerów odbywać się będzie wg. rozkładów stanowiących załącznik do Umowy, w tym
przewóz uczniów z miejsca ich zamieszkania do siedziby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie odbywał się będzie pod opieką zatrudnionych przez
Zamawiającego opiekunów (co najmniej jeden opiekun na autobus), do którego zadań będzie
należało min.: dbałość o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w trakcie jazdy oraz podczas wsiadania
i wysiadania z autobusu.
13. Wykonawca oświadcza także, że osoby realizujące czynności w ramach przedmiotu umowy są
zatrudnione na umowę o pracę, jeżeli czynności te polegają na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 roku,
poz. 1040 z późn. zm.)
14. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy
kopii zanonimizowanych umów o pracę zawartych ze wszystkimi osobami przy pomocy których
wykonawca będzie realizował umowę. W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania
umowy – osób wykonujących czynności w ramach przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest
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do przekazania Zamawiającemu kopii zanonimizowanych umów o pracę zawartych z tymi osobami.
Obowiązek ten wykonawca zrealizuje w terminie 7 dni od dokonania przedmiotowej zmiany.
§8
1.
Strony zastrzegają kary umowne naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) Za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność
– w wysokości 50 000,00 zł;
b) W przypadku wystąpienia naruszeń realizacji umowy określonych w § 7 ust. 1-5,
Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych w wysokości
0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 , przy czym powyższa kara będzie
naliczana za każdy dzień naruszenia postanowień umowy,
c) W przypadku zmiany środka transportu bez uprzedniej zgody Zamawiającego zgodnie
z § 7 ust. 7 umowy - w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek
d) Za odmowę udostępnienia dokumentów potwierdzających stan techniczny pojazdów
(badania przeglądu technicznego) oraz dokumentów potwierdzających zawarcie
obowiązkowego ubezpieczenia OC – 1 000,00 zł za każdy taki przypadek
e) Za wykonywanie przedmiotu umowy pojazdem bez ważnego przeglądu technicznego –
15 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek
f) Za wykonywanie przedmiotu umowy pojazdem bez opłaconej polisy OC – 15 000,00 zł za
każdy stwierdzony przypadek
g) Za realizowanie przewozów przez osoby nieposiadające wymaganych prawem
kwalifikacji i uprawnień do kierowania pojazdami – 15 000,00 zł za każdy stwierdzony
przypadek
h) Za nieprzekazanie Zamawiającemu zgodnie z § 7 ust. 14 kopii zanonimizowanych umów
o pracę zawartych ze wszystkimi osobami przy pomocy których Wykonawca będzie
realizował umowę – 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia
i) Za każdy stwierdzony przypadek oddelegowania do realizacji przedmiotu zamówienia
osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę - 1 000,00 zł (kara może być
nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli
stwierdzi, że, Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu do wglądu dowodów
zatrudnienia jej na podstawie umowy o pracę) - dotyczy to także osób zatrudnionych przez
Podwykonawców
2. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie wykonywał usług przewozowych zgodnie z rozkładem
jazdy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zapłaci karę umowną w wysokości 30 % miesięcznej
wartości zamówienia wynikającej z wystawionej faktury za zakup biletów na dany miesiąc.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,
o ile wartość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Kary umowne z tytułów określonych w par. 8 Wykonawca zapłaci na wskazany przez
Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia
mu żądania zapłaty takiej kary umownej
5. Wykonawca zgadza się na potrącenia kar umownych z należytego mu wynagrodzenia.
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§9
1. Wraz z zawarciem umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, tj. kwotę ……………………… zł
(słownie:……………………………………………).
2. Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie: ...............................
3. W przypadku należytego wykonania umowy 100% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30
dni od dnia uznania należytego wykonania całego przedmiotu umowy.
4. Zabezpieczenie nie będzie zwrócone w przypadku nienależytego wykonania postanowień umowy
5. W przypadku należytego wykonania umowy zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający
zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one
przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
6. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo wykorzystać
zabezpieczenie wraz z naliczonymi odsetkami do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.
7. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w postaci gwarancji lub poręczeń, Wykonawca musi
zapewnić, aby obowiązywało ono w sposób ciągły przez cały okres związania umową.

1.

2.

§ 10
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie
od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 14 dni, od dnia powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu już wykonanej części umowy.
2) wystąpi ograniczenie lub zawieszenie działalności placówek oświatowych na terenie gminy
Kampinos, w szczególności w przypadku wystąpienia stanu pandemii lub epidemii, poprzez
złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach .
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy
Wykonawcy w sytuacjach, kiedy:
1) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub
jego znacznej części, lub zostanie ogłoszone postanowienie o upadłości Wykonawcy;
2) wykonawca nie rozpoczął usługi w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy bez
uzasadnionej przyczyny;
3) wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy;
4) wykonawca z własnej winy przerwał realizacje usługi i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni.
5) wykonawca nie wykonuje umowy z zachowaniem należytej staranności, powodując
zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia uczniów oraz w sposób rażący narusza zapisy
niniejszej umowy, w szczególności poprzez:
a) Wystawienie do jazdy autobusu niesprawnego technicznie,
b) Wystawienie do jazdy autobusu z kierowcą, którego stan uniemożliwia wykonywanie jazdy,
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3.
4.

1.

2.
3.

1.

2.

1.

2.

3.

c) z powodu znacznych bądź częstych opóźnień w stosunku do przyjętego rozkładu jazdy
(przez znaczne oraz częste opóźnienia rozumie się opóźnienia trwające dłużej niż 15 minut
oraz występujące więcej niż 3 razy w ciągu jednego tygodnia
W sytuacji o której mowa w § 10 ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową, w
wysokości określonej w § 8 ust. 1 pkt 1.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności – oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zawierać uzasadnienie.

§ 11
Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych,
uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, po podpisaniu umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1).
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami,
o których mowa w ust. 1.
Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu
realizacji umowy.
§ 12
Wykonawca zobowiązuje się, że w trakcie obowiązywania niniejszej umowy jak i również po jej
ustaniu zachowa pełną poufność w stosunku do wszelkich informacji wynikających z tej umowy
i nie wyjawi ich osobom trzecim, z wyłączeniem uprawnionych organów kontroli, chyba, że
otrzyma wcześniejszą pisemną zgodę Zamawiającego.
Wszelkie materiały i dokumenty, w których posiadanie Wykonawca wejdzie w związku
z wykonywaniem prac objętych umową, są i pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca
zwróci je Zamawiającemu na żądanie w momencie wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.

§ 13
Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku
z niniejszą umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę
zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane mailem, doręczane osobiście, przesyłane
kurierem lub listem.
Zawiadomienia będą wysyłane na adresy podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest
do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub adresu
mailowego. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub adresu
mailowego, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub adresu
mailowego, Strony uznają za doręczone.
Powiadamianie każdej ze Stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie.
Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.
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§ 14
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza
zmianę umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
i określa następujące warunki takich zmian:
1) wysokość ceny brutto za wykonanie zamówienia w przypadku zmiany stawki podatku VAT
dla przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia - dotyczy to części wynagrodzenia za część usługi,
której w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
2) zmiany tras, godzin przejazdów oraz liczby dowożonych osób w przypadkach:
a) działania siły wyższej,
b) przyjęcia nowych uczniów do placówek oświatowych,
d) zmiany w szkolnym planie nauczania;
3) W przypadku wystąpienia siły wyższej lub innych zdarzeń, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia,
terminu obowiązywania umowy i parametrów jakościowych przedmiotu umowy.
4) W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających
z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów –
w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do
zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego.
5) W przypadku ograniczenia lub zawieszenia działalności placówek oświatowych na terenie
gminy Kampinos, w szczególności w przypadku wystąpienia stanu pandemii lub epidemii,
dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia, terminu obowiązywania umowy
i parametrów jakościowych przedmiotu umowy.
6) Wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są niezbędne do wykonania umowy,
a których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz nie są zmianami istotnymi
postanowień umowy stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp
7) zmiana podwykonawcy bądź dalszego podwykonawcy z zastrzeżeniem postanowień
ogólnych warunków umowy, jeżeli ten realizuje usługę w sposób wadliwy, niezgodny
z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa;
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. 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.

1.
2.
3.

4.

§ 15
Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy wykonanie części usług
podwykonawcom.
Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.
Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przekazania mu przez Wykonawcę projektu umowy
z podwykonawcą nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie
umowy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za całość wykonywanych usług objętych umową.
Zlecenie wykonania części usług podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie tych usług.
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§ 16
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo Przewozowe.
2. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego
i 1 egz. dla Wykonawcy.
3. Integralną część umowy stanowią:
Załącznik nr 1 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 2 – Rozkład jazdy
Załącznik nr 3 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
Załącznik nr 4 - Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 1 do umowy nr ……………… z dnia …………….

Umowa Nr ………..
powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta w dniu .................... w Kampinosie (dalej: „Umowa”), pomiędzy:
Gminą Kampinos z siedzibą w Kampinosie przy ul. Niepokalanowskiej 3, 05 – 085 Kampinos,
NIP 118 – 200 – 43 - 80
reprezentowaną przez:
1. Wójta Gminy- Monikę Ciurzyńską,
zwaną dalej „Administratorem”
a
….................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
zwanym dalej „Podmiotem przetwarzającym”
dalej łącznie zwane „Stronami”

W związku z zawarciem przez Strony w dniu ……………….. r. w …………………….. umowy
………………………………., zwanej dalej „Umową podstawową”, Strony postanawiają, co
następuje:

1.

2.

3.
4.

§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania,
na zasadach
i w celu określonym w niniejszej Umowie.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z
niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje techniczne oraz organizacyjne środki
bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.
Podmiot przetwarzający będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane
polecenie Administratora.
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§2
Zakres i cel przetwarzania danych
1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy dane (*należy
podać rodzaj danych) ……………… np. dane zwykłe oraz dane szczególnych kategorii
……………. (*należy podać kategorię osób, których dane dotyczą) np. pracowników
administratora, klientów administratora itd. w postaci ……………….. np. imion i nazwisk, adresu
zamieszkania, nr PESEL itd.
2. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot
przetwarzający wyłącznie w celu realizacji Umowy podstawowej.
3. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszą Umową ma charakter przetwarzania
danych w formie papierowej oraz przy wykorzystaniu systemów informatycznych.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

§3
Obowiązki Podmiotu przetwarzającego
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku
związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.
Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do danych osobowych wyłącznie do
osób, których dostęp do tych danych jest potrzebny dla realizacji Umowy podstawowej.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane zgodnie z niniejszą
Umową.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy,
(o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które
upoważnia do przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą Umową, zarówno w trakcie
zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych
z przetwarzaniem usuwa/ zwraca (*niepotrzebne skreślić) Administratorowi wszelkie dane
osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa
członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi
w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której
dane dotyczą w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia
oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
Przetwarzający powiadamia Administratora danych o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony
Danych osobowych nie później niż w 24 godziny od pierwszego zgłoszenia, umożliwia
Administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje Administratora
o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia.
Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia, powinno być przesłane wraz z wszelką niezbędną
dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku
powiadomienia organu nadzoru.
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§4
Obowiązki Administratora
Administrator zobowiązany jest współdziałać z Podmiotem przetwarzającym w wykonaniu Umowy,
udzielać Podmiotowi przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń
Administratora, jak też wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków.

1.

2.
3.
4.

1.

2.

3.

4.

§5
Prawo kontroli
Administrator, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia, ma prawo kontroli, czy środki
zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych
danych osobowych spełniają postanowienia Umowy.
Administrator realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego
i z minimum …….. jego uprzedzeniem.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora nie dłuższym niż ….. dni.
Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
§6
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Administratora.
Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne
polecenie Administratora chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo
Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim
przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje
Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej
informacji
z uwagi na ważny interes publiczny.
Podwykonawca, o którym mowa w ust. 1 winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie
zostały nałożone na Podmiot przetwarzający
w niniejszej Umowie.
Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie
wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych
osobowych.

§7
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego
1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o
jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym
przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w Umowie, o
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych,
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skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych,
o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w
Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych,
w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych
powierzonych przez Administratora.
§8
Czas obowiązywania umowy
1. Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas obowiązywania Umowy
podstawowej.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem …… okresu
wypowiedzenia.
§9
Rozwiązanie umowy
1. Administrator może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot
przetwarzający:
a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie
ich w wyznaczonym terminie;
b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora.
§10
Zasady zachowania poufności
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora i od
współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez
pisemnej zgody Administratora w innym celu niż wykonanie Umowy podstawowej, chyba że
konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub
Umowy.
§ 11
Wynagrodzenie
Roszczenie o wynagrodzenie Podmiotu przetwarzającego z tytułu przetwarzania danych
osobowych w ramach niniejszej Umowy jest zaspokojone w ramach wynagrodzenia z Umowy
podstawowej.

§ 12
Zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 niniejszej Umowy.
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2. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
1) danych teleadresowych,
2) danych rejestrowych,
3) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy.
3. O wystąpieniu wypadków określonych w ust. 2 konieczne jest pisemne powiadomienie drugiej
Strony za potwierdzeniem odbioru.
§13
Postanowienia końcowe
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz
Rozporządzenia.
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd
właściwy miejscowo dla Administratora.

_______________________
Administrator

____________________
Podmiot przetwarzający
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Załącznik nr 7 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na
terenie Gminy Kampinos w roku szkolnym 2020/2021”, (w dni nauki szkolnej - stacjonarnej) w godzinach
umożliwiających przybycie dzieci i młodzieży do szkoły a także ich powrót do miejsca zamieszkania po
zakończeniu zajęć.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż ulgowych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie z terenu Gminy
Kampinos w ramach świadczenia usługi przewozu osób na liniach komunikacyjnych obejmujących
miejscowości, z których dojeżdżają uczniowie z wyznaczonych przystanków do placówki oświatowej
Gminy i z powrotem od dnia 01.09.2020r . do dnia 25.06.2021 r. oraz normalnych biletów miesięcznych
dla opiekunów zatrudnionych przez Zamawiającego w celu sprawowania opieki w czasie przewozu.
Sugerowany rozkład jazdy (przywozy i odwozy) stanowi załącznik nr 10. Rozkład jazdy może odbiegać
od załączonego z tym jednak , że musi zagwarantować punktualny dowóz i odwóz dzieci do i ze szkoły,
a także w soboty jeżeli w szkole odbywać się będą zajęcia z powodu odrabiania innego dnia nauki.
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany częstotliwości kursów w poszczególnych zadaniach jak
również i zmianę ( w górę i w dół ) długości trasy jednego kursu, jeżeli wystąpią okoliczności
uzasadniające potrzebę takiej zmiany. Do takich okoliczności Zamawiający w szczególności zalicza:
zmianę godzin zajęć lekcyjnych, wypadki losowe uczniów powodujące wydłużenie trasy kursów,
zwiększenie lub zmniejszenie liczby uczniów dowożonych w ramach poszczególnych tras.
2. Do realizacji ww. przewozów Wykonawca jest zobowiązany posiadać 3 autobusy. W jednym
autobusie siedzących miejsc (łącznie pasażerowie + kierowca) musi być minimum 49, w dwóch
autobusach minimum 35. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom przewożonym
właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny oraz komfortu jazdy, zgodnie z przepisami i zasadami
określonymi w prawie przewozowym, ze szczególnym uwzględnieniem zasad przewozu dzieci
i młodzieży szkolnej. Autobus świadczący usługę musi posiadać stan techniczny potwierdzony
odpowiednimi dokumentami tj. aktualny przegląd techniczny. Autobusy muszą posiadać ważne
ubezpieczenie OC oraz NNW w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Dokumenty te powinny
być okazywane na każde żądanie Zamawiającego.
W czasie dowożenia i odwożenia uczniów w autobusach nie może być większej liczby osób niż
dopuszczalna, określona w dowodzie rejestracyjnym.
3. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynatora w stosunku do
kierowców.
4. W przypadku awarii środka transportu w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, kurs nie może
być odwołany. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy sprawny technicznie środek
transportu w przeciągu 1 godziny. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego
o fakcie wystąpienia awarii środka transportu oraz udzielić wszelkich niezbędnych informacji.
5 . W planowanym okresie tj. od dnia 1 września 2020 roku do dnia 25 czerwca 2021 roku będzie
189 dni nauki szkolnej.
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W pozostałe dni ( około 20), w których szkoła jest obligowana zapewnić uczniom zajęcia opiekuńczo
- wychowawcze dowóz dzieci odbywać się będzie na zasadzie zgłoszenia- 1 autobusem z minimum 35
miejscami siedzącymi.
6. Maksymalna ilość kilometrów do wykonania na w/w linii komunikacyjnej, bez dojazdów i zjazdów
z linii ( rozpoczęcie i zakończenie trasy liczone spod szkoły Kampinos ul. Szkolna 5), w okresie
obowiązywania zamówienia tj. od dnia 1 września 2020 roku do dnia 25 czerwca 2021 roku wynosić
będzie – 388 km dziennie ( w poniedziałki, wtorki, czwartki) oraz 312 km ( w środy i piątki).
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w rozkładzie jazdy.
Wymagania:
1. 1 autobus musi posiadać minimum 49 miejsc siedzących ( łącznie pasażerowie + kierowca),
2 autobusy muszą posiadać minimum 35 miejsc siedzących ( łącznie pasażerowie + kierowca).
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.

Zamawiający nie dopuszcza świadczenia usługi autobusami zbudowanymi przy wykorzystaniu
nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, których markę określa się jako „SAM”.
Definicja pojazdu „SAM” określa ustawa z dnia 20 czerwca 2007 r. Prawo o ruchu drogowym
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.).

5.

Autobusy muszą być wyposażone w silniki spełniające wymogi w zakresie normy EURO –
zgodnie z rokiem produkcji.

6.

Wiek każdego z autobusu na dzień podpisania umowy – w przypadku przewozu uczniów - nie
wyższy niż 10 lat. (rok produkcji – nie starszy niż 2010 r.) Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu odpowiednie dokumenty świadczące o wieku autobusów (m.in. dowód zakupu
autobusów, dowód rejestracyjny).

7.

Autobusy muszą posiadać wentylację (co najmniej szyby uchylne - przesuwane lub wentylację
nawiewowo – wyciągową dachową).

8.

Autobusy muszą być wyposażone w układ dźwiękowy lub świetlny ostrzegający o otwarciu
i zamknięciu drzwi.

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.
11. Obowiązek zapewnienia opieki nad dziećmi w trakcie realizacji przewozów stanowiących
przedmiot zamówienia spoczywa na Zamawiającym.
12. Przewidywana liczba osób objętych dowozem wynosi: 216 uczniów + 8 opiekunów.
13. Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do realizacji zadania zapoznać się z
przebiegiem tras pojazdu.
14. 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.
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Planowane trasy przejazdu (przystanki):
RANO – dowóz uczniów do szkoły
I trasa - 1 autobus- autobus 49 miejsc siedzących
Pindal- Strojec- Wola Pasikońska- Kampinos – godziny 7:00 do 7:20
Grabnik- Łazy- Komorów- Kampinos – godziny 7:35 do 7:52
II trasa- 2 autobus- autobus 35 miejsc siedzących
Skarbikowo- Szczytno- Strzyżew- Komorów - Kampinos – godziny 7:00 do 7:25
Wiejca I- Wiejca II – Wiejca III – godziny 7:35 do 7:45
III trasa – 3 autobus- autobus 35 miejsc siedzących
Pasikonie- Gnatowice- Zawady- Prusy-Podkampinos- Kampinos – godziny 6:55 do 7:25
Pasikonie- Kwiatkówek- ul. Niepokalanowska – Kampinos - godziny 7: 35 do 7:50

PO PUŁUDNIU (dowóz uczniów do miejsca zamieszkania)
Trasa nr 1 – autobus nr 1 – 1 opiekun - godziny odjazdu ze szkoły 11:45 - długość trasy – 20 km
Przebieg: Komorów I - Komorów II - Komorów III - Łazy - Wola Pasikońska - Strzyżew – Strzyżew
( PKS) - Strzyżew (gaz) - Szczytno – Szczytno - Szczytno - Skarbikowo – Skarbikowo – Zawady Zawady - Prusy – Prusy - Podkampinos - Podkampinos
Trasa nr 1 – autobus nr 1 – 1 opiekun -godziny odjazdu ze szkoły 12:55 – długość trasy 28 km
Przebieg: Komorów I - Komorów II - Komorów III - Wola Pasikońska – Strojec – Pindal -Strzyżew
- Strzyżew – Strzyżew (PKS) - Strzyżew (gaz) - Szczytno - Szczytno – Skarbikowo - Skarbikowo
Trasa nr 2 – autobus nr 2 – 1 opiekun - godziny odjazdu ze szkoły 12:55 – długość trasy 25 km
Przebieg: Łazy- Łazy – Grabnik – Grabnik - Pasikonie I – Pasikonie II – Stare Gnatowice – Stare
Gnatowice - Zawady - Zawady - Prusy- Podkampinos I – Podkampinos II
Trasa nr 3 – autobus nr 3 – 1 opiekun - godziny odjazdu ze szkoły 12:55 – długość trasy 23 km
Przebieg: Wiejca III – Wiejca II – Wiejca I - Pasikonie - Pasikonie – Kwiatkówek- Kwiatkówek –
Kwiatkówek - ul. Niepokalanowska

Strona | 45

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Trasa nr 1 – autobus nr 1 – 1 opiekun - godziny odjazdu ze szkoły 13:55 – długość trasy 20 km
Przebieg: Komorów I - Komorów II - Komorów III - Wola Pasikońska – Strzyżew- Strzyżew (PKS)Strzyżew (gaz) - Szczytno - Szczytno II - Skarbikowo- Skarbikowo
Trasa nr 2 – autobus nr 2 – 1 opiekun - godziny odjazdu ze szkoły 13:55 – długość trasy 20 km
Przebieg: Łazy- Pasikonie II - Pasikonie I – Stare Gnatowice I – Stare Gnatowice - Zawady- ZawadyPrusy – Podkampinos I – Podkampinos II

Trasa nr 1– autobus nr 1 – 1 opiekun - godziny odjazdu ze szkoły 14:50 – długość trasy 28 km
Przebieg: Komorów I - Komorów II - Komorów III - Wola Pasikońska – Strojec - Pindal- Strzyżew
- Strzyżew- Strzyżew (PKS) - Strzyżew (gaz) - Szczytno - Szczytno – Skarbikowo – Skarbikowo
Trasa nr 2 – autobus nr 2 – 1 opiekun - godziny odjazdu ze szkoły 14:50 – długość trasy 25 km
Przebieg: Łazy- Łazy – Grabnik – Grabnik - Pasikonie I – Pasikonie II – Stare Gnatowice – Stare
Gnatowice - Zawady - Zawady - Prusy- Podkampinos I – Podkampinos II
Trasa nr 3 – autobus nr 3 – 1 opiekun - godziny odjazdu ze szkoły 14:50 – długość trasy 23 km
Przebieg: Wiejca III – Wiejca II – Wiejca I - Pasikonie - Pasikonie – Kwiatkówek- Kwiatkówek –
Kwiatkówek - ul. Niepokalanowska

Trasa nr 1– autobus nr 1 – 1 opiekun - godziny odjazdu ze szkoły 15:45 – długość trasy 28 km
Przebieg: Komorów I - Komorów II - Komorów III - Wola Pasikońska – Wola Pasikońska - StrojecPindal - Strzyżew – Strzyżew (PKS) -Strzyżew (gaz) - Szczytno - Szczytno II – Skarbikowo –
Skarbikowo
Trasa nr 2 – autobus nr 2 – 1 opiekun - godziny odjazdu ze szkoły 15:45 – długość trasy 25 km
Przebieg: Łazy- Łazy – Grabnik – Grabnik - Pasikonie II – Pasikonie III – Stare Gnatowice I –
Stare Gnatowice - Zawady - Zawady - Prusy- Podkampinos I – Podkampinos II
Trasa nr 3 – autobus nr 3 – 1 opiekun - godziny odjazdu ze szkoły 15:45 – długość trasy 23 km
Wiejca III – Wiejca II – Wiejca I - Pasikonie – Pasikonie I – Kwiatkówek- Kwiatkówek –
Kwiatkówek - ul. Niepokalanowska
Dzienna ilość kilometrów łącznie – ( poniedziałek, wtorek, czwartek ) – 388
(środa, piątek ) - 312
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Załącznik nr 8

Rozkład jazdy * - P R Z Y W O Z Y

I

O D W O Z Y U C Z N I Ó W – r. szk. 2020/2021

Przywozy
Poniedziałek
Na
godz.
800

Pindal, Strojec, Wola
Pasikońska, Kampinos

Wtorek
Na
Pindal, Strojec, Wola
godz. Pasikońska, Kampinos
8oo

Środa
Na
Pindal, Strojec, Wola
godz. Pasikońska, Kampinos
8oo

Piątek

Czwartek
Na
Pindal, Strojec, Wola
godz Pasikońska, Kampinos
.8oo

Na
godz.
8oo

Pindal, Strojec,
Wola Pasikońska, Kampinos

Grabnik, Łazy, Komorów,
Kampinos

Grabnik, Łazy, Komorów,
Kampinos

Grabnik, Łazy, Komorów,
Kampinos

Grabnik, Łazy, Komorów,
Kampinos

Grabnik, Łazy, Komorów,
Kampinos

Skarbikowo, Szczytno,
Strzyżew, Komorów,
Kampinos

Skarbikowo, Szczytno,
Strzyżew, Komorów,
Kampinos

Skarbikowo, Szczytno,
Strzyżew, Komorów,
Kampinos

Skarbikowo, Szczytno,
Strzyżew, Komorów,
Kampinos

Skarbikowo, Szczytno,
Strzyżew, Komorów,
Kampinos

Wiejca I, Wiejca II , Wiejca
III

Wiejca I, Wiejca II , Wiejca III

Wiejca I, Wiejca II , Wiejca III

Wiejca I, Wiejca II , Wiejca III

Wiejca I, Wiejca II , Wiejca
III

Pasikonie, Gnatowice,
Zawady, Prusy,
Podkampinos, Kampinos

Pasikonie, Gnatowice, Zawady,
Prusy, Podkampinos,
Kampinos

Pasikonie, ,Gnatowice,
Zawady, Prusy,
Podkampinos, Kampinos

Pasikonie, ,Gnatowice,
Zawady, Prusy, Podkampinos,
Kampinos

Pasikonie, Gnatowice,
Zawady, Prusy, Podkampinos,
Kampinos

Pasikonie, Kwiatkówek,
ul. Niepokalanowska,
Kampinos

Pasikonie, Kwiatkówek,
ul. Niepokalanowska,
Kampinos

Pasikonie, Kwiatkówek, ul.
Niepokalanowska, Kampinos

Pasikonie, Kwiatkówek, ul.
Niepokalanowska, Kampinos

Pasikonie, Kwiatkówek,
ul. Niepokalanowska,
Kampinos
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Godziny odwozów uczniów ze szkoły do domu w roku szkolnym 2020/2021
Godz.

1145

1255

1355

1450

Poniedziałek
Komorów, Łazy, Wola
Pasikońska, Strzyżew,
Szczytno, Skarbikowo,
Zawady, Prusy,
Podkampinos
Komorów, Wola
Pasikońska, Strojec,
Pindal, Strzyżew,
Szczytno, Skarbikowo
Łazy, Grabnik,
Pasikonie, Gnatowice,
Zawady, Prusy,
Podkampinos
Wiejca, Pasikonie,
Kwiatkówek,
ul. Niepokalanowska
Komorów, Wola
Pasikońska, Strzyżew,
Szczytno, Skarbikowo
Łazy, Pasikonie,
Gnatowice , Zawady,
Prusy, Podkampinos
Komorów, Wola
Pasikońska, Strojec,
Pindal, Strzyżew,
Szczytno , Skarbikowo
Łazy, Grabnik,
Pasikonie, Gnatowice ,
Zawady ,Prusy,
Podkampinos
Wiejca, Pasikonie,
Kwiatkówek,
ul. Niepokalanowska

Godz.

1145

1255

1355

1450

Wtorek
Komorów, Łazy, Wola
Pasikońska, Strzyżew,
Szczytno, Skarbikowo,
Zawady, Prusy,
Podkampinos
Komorów, Wola
Pasikońska, Strojec,
Pindal, Strzyżew,
Szczytno, Skarbikowo
Łazy, Grabnik,
Pasikonie, Gnatowice ,
Zawady, Prusy,
Podkampinos
Wiejca,
Pasikonie,
Kwiatkówek
ul. Niepokalanowska
Komorów, Wola
Pasikońska, Strzyżew,
Szczytno, Skarbikowo
Łazy, Pasikonie,
Gnatowice , Zawady,
Prusy, Podkampinos
Komorów, Wola
Pasikońska, Strojec,
Pindal, Strzyżew,
Szczytno, Skarbikowo
Łazy, Grabnik,
Pasikonie, Gnatowice .,
Zawady, Prusy,
Podkampinos
Wiejca, Pasikonie,
Kwiatkówek,
ul. Niepokalanowska

Godz.

1145

1255

1355

1450

Środa
Komorów, Łazy, Wola
Pasikońska, Strzyżew,
Szczytno, Skarbikowo,
Zawady, Prusy
Podkampinos
Komorów, Wola
Pasikońska, Strojec,
Pindal, Strzyżew,
Szczytno, Skarbikowo
Łazy, Grabnik,
Pasikonie, Gnatowice,
Zawady, Prusy,
Podkampinos
Wiejca, Pasikonie,
Kwiatkówek, ul.
Niepokalanowska
Komorów, Wola
Pasikońska, Strzyżew,
Szczytno, Skarbikowo
Łazy, Pasikonie,
Gnatowice , Zawady,
Prusy, Podkampinos
Komorów, Wola
Pasikońska, Strojec,
Pindal, Strzyżew,
Szczytno, Skarbikowo
Łazy, Grabnik,
Pasikonie, Gnatowice ,
Zawady ,Prusy,
Podkampinos
Wiejca, Pasikonie,
Kwiatkówek,
ul. Niepokalanowska

Godz.

1145

1255

1355

1450

Czwartek
Komorów, Łazy, Wola
Pasikońska, Strzyżew,
Szczytno, Skarbikowo,
Zawady, Prusy,
Podkampinos
Komorów, Wola
Pasikońska, Strojec,
Pindal, Strzyżew,
Szczytno, Skarbikowo
Łazy, Grabnik,
Pasikonie, Gnatowice,
Zawady, Prusy,
Podkampinos
Wiejca, Pasikonie,
Kwiatkówek, ul.
Niepokalanowska
Komorów, Wola
Pasikońska, Strzyżew,
Szczytno ,Skarbikowo
Łazy , Pasikonie,
Gnatowice , Zawady,
Prusy, Podkampinos
Komorów, Wola
Pasikońska, Strojec,
Pindal, Strzyżew,
Szczytno, Skarbikowo
Łazy, Grabnik,
Pasikonie, Gnatowice ,
Zawady ,Prusy,
Podkampinos
Wiejca, Pasikonie,
Kwiatkówek,
ul. Niepokalanowska

Godz.

Piątek

1145

Komorów, Łazy, Wola
Pasikońska, Strzyżew,
Szczytno, Skarbikowo, Zawady,
Prusy, Podkampinos

1255

Komorów, Wola Pasikońska,
Strojec, Pindal, Strzyżew,
Szczytno, Skarbikowo
Łazy, Grabnik, Pasikonie,
Gnatowice, Zawady, Prusy,
Podkampinos
Wiejca, Pasikonie, Kwiatkówek,
ul. Niepokalanowska

1355

1450

Komorów, Wola Pasikońska,
Strzyżew, Szczytno,
Skarbikowo
Łazy, Pasikonie,
Gnatowice , Zawady,
Prusy, Podkampinos
Komorów, Wola Pasikońska,
Strojec, Pindal, Strzyżew,
Szczytno, Skarbikowo
Łazy, Grabnik,
Pasikonie, Gnatowice,
Zawady ,Prusy, Podkampinos
Wiejca, Pasikonie,
Kwiatkówek, ul.
Niepokalanowska
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1545

Komorów, Wola
Pasikońska, Strojec,
Pindal, Strzyżew,
Szczytno, Skarbikowo
Łazy, Grabnik,
Pasikonie, Gnatowice,
Zawady, Prusy,
Podkampinos
Wiejca, Pasikonie,
Kwiatkówek, ul.
Niepokalanowska

1545

Komorów, Wola
Pasikońska, Strojec,
Pindal, Strzyżew,
Szczytno, Skarbikowo
Łazy, Grabnik,
Pasikonie, Gnatowice,
Zawady, Prusy,
Podkampinos
Wiejca, Pasikonie,
Kwiatkówek, ul.
Niepokalanowska

1545

Komorów, Wola
Pasikońska, Strojec,
Pindal, Strzyżew,
Szczytno, Skarbikowo
Łazy, Grabnik,
Pasikonie, Gnatowice,
Zawady, Prusy,
Podkampinos
Wiejca, Pasikonie,
Kwiatkówek, ul.
Niepokalanowska

*- autobusy kursują tylko w dni nauki szkolnej (stacjonarnej)
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