Miedźna, dnia 20.12.2005 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przewóz dzieci z terenu gminy Miedźna do Zespołu Szkół
Specjalnych w Pszczynie ul. Zamenhofa 5
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Nazwa i adres Zamawiającego
Tryb udzielania zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia
Częściowa realizacja zamówienia i realizacja w systemie
podwykonawstwa.
Zamówienia uzupełniające.
Oferty wariantowe
Terminy realizacji zamówienia
Warunki uczestnictwa w postępowaniu.
Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie muszą dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami oraz
zasady wzajemnych kontaktów.
Termin związania ofertą.
Opis sposobu przygotowania oferty.
Miejsce i termin składania ofert.
Miejsce i termin otwarcia ofert
Opis sposobu obliczenia ceny.
Opis kryteriów.
Ogłoszenie o wyniku przetargu oraz informacje o formalnościach
dotyczących zawarcia umowy.
Istotne postanowienia dotyczące treści umowy.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących
wykonawcom
Postanowienia końcowe.

Załączniki:
nr 1. trasa
nr 2. ilość dzieci
nr 3. formularz ofertowy
nr 4. referencje
nr 5 .wzór umowy
UWAGA:
Zastosowane skróty :
SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia
UPZP – ustawa Prawo Zamówień Publicznych

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Zamawiającym jest Zespół Oświaty i Wychowania, z siedzibą:
Urząd Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna,
Telefon: (032)211-61-77, fax: (032)211-63-54
e-mail: zoiw@juni.com.pl www. Miedzna.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Zamówienia publicznego na Przedmiot zamówienia opisany w pkt. III. SIWZ
udziela się w trybie przetargu nieograniczonego.

III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przewóz dzieci z terenu gminy Miedźna do Zespołu Szkół Specjalnych w
Pszczynie ul. Zamenhofa 5

IV. CZĘŚCIOWA REALIZACJA ZAMÓWIENIA I
REALIZACJA W SYSTEMIE PODWYKONAWSTWA.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza wykonania zamówienia przez podwykonawców.

V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zamówień uzupełniających w
okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego w trybie art. 67 ust.1, pkt. 7.

VI. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
Wymagany termin realizacji zamówienia:

Od 02.01.2007 r. do 22.12.2007 r.

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA W
POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy
spełniają następujące warunki:
1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 UPZP.
2. Wykonają zamówienie w terminie określonym w pkt. VII SIWZ.
3. Posiadają w przedmiocie swojej działalności zakres usług będących przedmiotem
niniejszego postępowania.
4. Przedstawią kserokopię dowodów rejestracyjnych pojazdów przewidzianych do
realizacji przedmiotu zamówienia,
5. Przedstawią min 3 referencje zrealizowanych usług w rodzaju i zakresie podobnym
do stanowiących Przedmiot zamówienia, w którym referent wystąpił w ciągu
ostatnich 3 lat potwierdzonych listami referencyjnymi.
6. Dopuszcza się składanie ofert wspólnych: 2-ch lub większej ilości podmiotów
związanych umową, przy zachowaniu następujących warunków:
a) Umowa musi być podpisana w sposób, formalno-prawny i przedłożona jako
załącznik do składanej oferty.
b) Jeden z podmiotów zostanie wyznaczony jako opowiedziany i jego
upoważnienie będzie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez
upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów.
c) Wymagania określone w punkcie VIII podpunktach: 2 i 3 SIWZ muszą być
spełnione przy uwzględnieniu zsumowania danych od wszystkich podmiotów –
na podstawie dokumentów złożonych przez każdego z nich.
d) Prawomocne zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty dotycząc e
potwierdzenia spełnienia warunków określonych w punkcie VIII podpunkcie 1
SIWZ muszą być złożone przez każdy podmiot oddzielnie.
e) Pozostałe, wymagane w SIWZ dokumenty, oświadczenia, zaświadczenia i inne
elementy oferty muszą być podpisane przez osobę lub osoby wyznaczone jako
odpowiedzialne ( w umowie określającej zasady współpracy podmiotów
występujących wspólnie), których upoważnienie będzie udokumentowane
pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli
pozostałych podmiotów.
f) Umowę określającą zasady współpracy podmiotów występujących wspólnie
należy zawrzeć zgodnie z Polską Normą PN – ISO 6707-2, która stwierdza, że
wszystkie podmioty będą solidarnie odpowiadały prawnie za realizację umowy.
Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń i
dokumentów potwierdzających pełnienie warunków udziału w postępowaniu,
złożonych przez wykonawców w ofercie.

Uwaga:

• Warunki dotyczące wymogów wymienionych w punktach od 1 do 3
zamawiający sprawdzi na zasadzie spełnienia warunków koniecznych.
• Nie spełnienie warunków j.w. powoduje wykluczenie wykonawcy i
odrzucenie oferty.

IX. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH DOKUMENTACH, JAKIE
MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
Oferta winna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do
SIWZ. Za skutecznie złożony formularz uzna się wyłącznie wypełniony i
podpisany druk załącznika nr 2 lub przepisany w pełnej literalnej zgodności z
jego treścią.
2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
3. oświadczenie o nie zaleganiu z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub oświadczenie, że uzyskał zgodę na
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego.
4. umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.
5. wykaz usług w zakresie przedmiotu zamówienia z ostatnich 3-ch lat
potwierdzonych referencjami (min. 3), że usługi zostały wykonane z należytą
starannością – zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej.
7. wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia uprawnionych
do prowadzenia pojazdów wraz z odpisami uprawnień.
8. kserokopia dowodów rejestracyjnych pojazdów przewidzianych do realizacji
przedmiotu zamówienia.
9. wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ - podpisany przez osobę lub osoby
uprawnione do reprezentowania oraz składania oświadczeń woli w zakresie
praw i obowiązków majątkowych wykonawcy.

X. OSOBY

UPRAWNIONE
DO
POROZUMIEWANIA
SIĘ
WYKONAWCAMI ORAZ ZASADY WZAJEMNYCH KONTAKTÓW.

1.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Z

2.
3.

1. Marianna Korkosz – Dyrektor Zespołu Oświaty i
Wychowania
2. Beata Knop – Specjalista ds. administracyjno-kadrowych
Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający
i wykonawcy przekazują pisemnie.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą
telefaksu, teleksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie,
jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została
niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą i adresem
wykonawcy, nazwą przedmiotu zamówienia " PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
PRZEWÓZ DZIECI Z TERENU GMINY MIEDŹNA DO ZESPOŁU SZKÓŁ
SPECJALNYCH W PSZCZYNIE UL.ZAMENHOFA 5 ".

oraz UWAGĄ - nie otwierać przed dniem 28.12.2006 r. do godz. 1215.
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
3. Wszystkie kartki sporządzonej oferty powinny być ponumerowane kolejnymi
numerami
4. Wszystkie oświadczenia, zaświadczenia i załączniki muszą być podpisane przez
osobę lub osoby posiadające uprawnione do reprezentowania oraz składania
oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy.
5. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby posiadające
uprawnienia do reprezentowania oraz składania oświadczeń woli w zakresie praw i
obowiązków majątkowych wykonawcy.
6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej
kopii dokumentu wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a
zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
7. Przed upływem terminu składania oferty każdy wykonawca ma prawo zwrócić się
do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązany jest
niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
8. W każdym momencie przed upływem terminu składania oferty zamawiający może,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zmodyfikować treść SIWZ z własnej
inicjatywy lub na skutek odpowiedzi na pytania wykonawców. Każda modyfikacja
będzie stanowić treść SIWZ.

XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w Sekretariacie Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej,
ul. Wiejska 131 pokój nr 1 w budynku A lub przesyłką pocztową (poleconą) na adres :

„Zespół Oświaty i Wychowania Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227
MIEDŹNA”
Termin złożenia ofert upływa w dniu 28.12.2006 r. o godz. 1200.
Przy przesyłce pocztowej termin musi być na tyle wyprzedzający, by dotrzymana
została powyższa data.
Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.

XIV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Miedźnej w

dniu 28.12.2006r. o godz. 1215.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. W momencie otwarcia ofert zamawiający poda do publicznej wiadomości nazwę
firmy, adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje
dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji,
warunków płatności zawartych w ofercie. Informacje te przekazuje się
niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, wyłącznie
na ich wniosek.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Oferent określi w ofercie czynniki cenotwórcze:
- Należy podać cenę wraz z kalkulacją kosztów za 1 pełny km przejechany
pomnożony przez ilość dni nauki szkolnej ∑ 10 m-cy .
2. Cena oferty powinna obejmować :
- cenę netto i cenę brutto w zł dla całości usługi , wykonanej w okresie od
02.01.2007 r. do 22.12.2007 r.
3. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto za całość przedmiotu
zamówienia.

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

cena oferty

-

100 %

Sposób oceny ofert: .
Skale ocen ustalono od 1 do 100.
Ocenę 100 otrzymuje oferent za najniższą cenę.
Pozostali oferenci otrzymują oceny wynikające z dzielenia najniższej ceny, przez cenę
danego oferenta. Otrzymane przez poszczególnych oferentów ilorazy ocen, mnożone
są przez procenty określone w kryteriach ocen. Otrzymane iloczyny stanowią punkty
dla każdego oferenta.
Oferent, który otrzymuje największą ilość punktów wygrywa przetarg.
XVII. OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU ORAZ INFORMACJE
O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO ZAKOŃCZENIU PRZETARGU W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy biorący udział w przetargu zostaną
niezwłocznie poinformowani pisemnie.
Ponadto wyniki przetargu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie
zamawiającego.
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana do realizacji zadania zostanie
powiadomiony pismem akceptującym z określeniem terminu i miejsca zawarcia
umowy, który będzie nie krótszy niż 7 dni od daty przekazania zawiadomienia o
wyborze i nie przekroczy terminu związania ofertą.
XVIII. ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA, KTÓRE
ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY
Szczegółowe warunki umowy podano we wzorze umowy (załącznik nr 5).
XIX.
POUCZENIE
O
ŚRODKACH
OCHRONY
PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca może wnieść umotywowany, pisemny protest do zamawiającego
wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania o
zamówienie publiczne.
2. Protest można wnieść w ciągu 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub
mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia, z zastrzeżeniem pkt 3.

3. Protest dotyczący postanowień SIWZ można wnieść nie później niż 3 dni przed
upływem terminu składania ofert.
4. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki
sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią.
5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
6. Zamawiający odrzuci protest, który wniesiony zostanie po terminie lub wniesiony
przez podmiot nieuprawniony.
XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi
wykonawca.
2. Wykonawca winien uważnie prześledzić treść SIWZ. Nie dostosowanie się do
wymogów dotyczących składania ofert jest własnym ryzykiem wykonawcy i może
skutkować odrzuceniem oferty.
3. Od uczestników przetargu oczekuje się starannego zapoznania się z zakresem
przedmiotu zamówienia i przestrzegania wszystkich instrukcji wypełnienia
formularzy zawartych w SIWZ.

ZAŁĄCZNIK NR 1
Nr sprawy 10/ZP/2006

1. Trasa
1) Góra – Gilowice – Wola – Gilowice – Frydek Wieś – Miedźna –
Pszczyna
2) Pszczyna – Góra – Gilowice Wola – Gilowice – Frydek Wieś –
Miedźna –

2. Długość trasy w jedną stronę 30 km.

Godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć od 6 45 do 15 00

ZAŁĄCZNIK NR 2
Nr sprawy 10/ZP/2006

MIEJSCA ZBIÓREK DZIECI

MIEJSCA ZBIÓREK DZIECI
Góra
1
2

ILOŚĆ
5

Przystanek Góra – Przystanek
Przystanek Góra –Ostatni
przystanek
3 Góra k/domu
Miedźna
1 Przystanek k/ Kapliczki

2
2
1

2

1

Przystanek k/domu

1
2

Frydek
1 Frydek Boisko
2 Frydek k/domu
Wola

3
2
1
5

1
2
3

2
2
1

Wola parking
Wola stary dom kultury
Wola k/domu

RAZEM

15

ZAŁĄCZNIK NR 3
Nr sprawy 10/ZP/2005

Wykaz zrealizowanych usług w rodzaju i zakresie podobnym do
stanowiących przedmiot zamówienia, w którym oferent wystąpił w ciągu
ostatnich 3 lat potwierdzonych listami referencyjnymi.

Nazwa
zamawiającego wraz
z przedmiotem
zamówienia

Ilość wykonanych
usług

Termin realizacji

rozpoczęcie

Referencje
Nr załącznika

zakończenie

Oceniane zostaną tylko te podane usługi, które będą potwierdzone referencjami.

(Podpis)

Załącznik nr 4
Nr sprawy : 10/ZP/2006
...........................................................
(Pieczątka oferenta)

FORMULARZ
OFERTY
Data ...........................................
Oferent .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na przewóz uczniów z terenu
Gminy Miedźna do Zespołu szkół Specjalnych w Pszczynie ul. Zamenhofa 5
opublikowanego w siedzibie Zamawiającego
oferujemy za wykonanie usług objętych przedmiotem zamówienia cenę w wysokości:
1. . ......................... zł. netto
słownie :.................................................................................................................
.......................... zł brutto
słownie :...................................................................................................................
( Należność za dany miesiąc wyliczana będzie następująco: Ilość km x 2 kursy
dziennie X ilość dni w miesiącu x cena za 1 km ∑10 miesięcy).
Poniżej oświadczamy, że:
1. zapoznaliśmy się z projektem oraz z dokumentami przetargowymi i nie wnosimy do
nich zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
2. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni, licząc od upływu terminu
składania ofert,

3. jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami
ustawy,

4. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

5. dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,

6. znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
-

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 UPZP.

7. deklarujemy wykonanie zamówienia w wymaganym terminie od 02.01.2007 r. do
31.12.2006 r.
8. przedstawiliśmy min. 3 referencję z zakresu usług objętych przedmiotem zamówienia z
zaznaczeniem , że zostały wykonane z należytą starannością,
9.przyjmujemy wszystkie warunki ujęte we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 5 do
dokumentów przetargowych i przystąpimy do podpisania umowy ,
10.wszystkie kartki naszej oferty są kolejno ponumerowane, parafowane i opieczętowane
pieczęcią firmy, a cała oferta składa się z ......... kartek.
Data ......................................
Pieczątka firmowa
Podpisano
......................................................
(upełnomocniony przedstawiciel

Nr sprawy 10/ZP/2006
UMOWA Nr …./2006
zawarta w dniu …………………. roku w Miedźnej pomiędzy Zespołem Oświaty i
Wychowania w Miedźnej ul Wiejska 131, 43-227 Miedźna,
reprezentowanym przez:
1. Dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowania
2. Główny Księgowy
zwanym w treści umowy Zamawiający,

mgr Marianna Korkosz
Barbara Matusik

a:
……………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez
1.
zwanego w treści umowy Wykonawcą,
§1
1. Zamawiający zleca , a wykonawca zobowiązuje się w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej wykonywać na jego rzecz usługi przewozowe.
2. Zlecenie udziela się zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w trybie przetargu
nieograniczonego - ustawa prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. Nr
19 r. poz. 177 z 2004. z późn.zm.)
3. Usługi przewozowe obejmują:
1) dowóz i odwóz uczniów z terenu gminy Miedźna do Zespołu Szkół
Specjalnych w Pszczynie
4. Usługi przewozowe realizowane będą w dniach nauki szkolnej i dostosowane będą do
zajęć lekcyjnych.
§2
1. Za usługi, o których mowa w § 1 umowy Zamawiający płacić będzie Wykonawcy
należność w kwocie:
(wartość miesięczna ∑ 10 miesięce)
…………………………………..
Słownie: ……………………………….. zł
…………………………. zł podatku VAT
słownie: …………………….
………………………….. zł brutto
Słownie: ……………………………………….. zł
2. Za wykonanie usługi strony rozliczać się będą na podstawie faktur wystawionych przez
Wykonawcę na koniec miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc.

3. Zamawiający płacić będzie Wykonawcy należność przelewem na konto w terminie 30 dni
od daty wystawienia rachunku. W przypadku opóźnienia w terminie zapłaty Zamawiający
obowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek.

§3
1. Wykonawca z chwilą rozpoczęcia przewozu przejmuje na siebie odpowiedzialność za
wynikłe szkody związane z przewozem dzieci.
2. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę szkody określonej w ust.1, bądź
jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z przewozem, zobowiązuje się on do
natychmiastowego powiadomienia o tym Zamawiającego na piśmie.
§4
1. Umowa obowiązuje na czas od 2 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2006 r.
2. W przypadku nierzetelnego wywiązywania się Wykonawcy z umowy, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcę o tym zamiarze.
§5
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może jedynie nastąpić, gdy nie jest sprzeczna z
treścią Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i wymaga formy pisemnej (aneks) pod
rygorem nieważności za zgodą obu stron.
2. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu stron, na piśmie w formie
aneksu.
§6
Strony ustalają kary umowne :
1. Za naruszenie przepisów o bezpieczeństwie podczas przewozu dzieci Wykonawca płaci
Zamawiającemu karę w wysokości ;10.000 zł
2. Za każdy dzień niezrealizowanego przewozu Wykonawca płaci Zamawiającemu karę w
wysokości trzykrotnej wartości kursu x 2.
3. Strony mogą dochodzić roszczeń faktycznych przewyższających wysokość kar umownych
zastrzeżonych w niniejszej umowie na drodze odrębnego postępowania.

§7
Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej w umowie oraz wprowadzenie do niej
nowych postanowień , niekorzystnych dla zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu
należałoby zmienić treść oferty , na podstawie, której dokonano wyboru oferenta, chyba , że
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie

miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku
dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonywania części
umowy.
§8
Wszystkie spory mogące wyniknąć w przyszłości strony poddają orzecznictwu sądu siedzib
Zamawiającego.
§ 9
Niniejsza umowa sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla
każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

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

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

