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Załącznik Nr 1 do swz Przewóz uczniów z terenu gminy Stargard do Szkoły Podstawowej w 

Małkocinie, Szkoły Podstawowej w Grzędzicach, Szkoły  Podstawowej w Pęzinie oraz przewozy 
dodatkowe wraz z zapewnieniem opieki w okresie od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r. 

  

FORMULARZ OFERTOWY 

Ja (my), niżej podpisany (ni) ........................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz : 

 

...................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa wykonawcy) 

 

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

(adres siedziby wykonawcy) 

 

 

REGON............................................................................ Nr NIP  .......................................................................... 

 

nr telefonu ........................................................................ e-mail  ........................................................................... 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu publicznym  pn. „Przewóz uczniów z terenu gminy 

Stargard  do Szkoły Podstawowej w Grzędzicach, Szkoły Podstawowej w Małkocinie, Szkoły 

Podstawowej w Pęzinie   oraz przewozy dodatkowe wraz z zapewnieniem im opieki w okresie 

od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r.” składam niniejszą ofertę: 

 

1. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

Część I 

 

Cena jednostkowa za 1 kilometr przewozu  wykonania zamówienia dla części I – Przewóz 
uczniów do i ze SP Małkocin: 

 

Cena netto ……………PLN  ,VAT…………. %, to jest …………PLN, 

brutto:……………..PLN.  

brutto słownie PLN:……………………………………………………………………… 

Termin płatności ……. dni.* 

*Jest to kryterium oceny ofert. Wykonawca może zaproponować następujące terminy 

płatności faktur:14 dni ; 21dni ; 30 dni. Jeżeli Wykonawca nie wpisze żadnego terminu 

Zamawiający przyjmie minimalny deklarowany termin 14 dni i naliczy punkty 

Wykonawcy przypisane do tej pozycji. 

Część II 

Cena jednostkowa  za 1 kilometr przewozu wykonania zamówienia dla części II – Przewóz 

uczniów do i z SP Grzędzice . 
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Cena netto ……………PLN  ,VAT…………. %, to jest …………PLN, 

brutto:……………..PLN.  

brutto słownie PLN:……………………………………………………………………… 

Termin płatności……. dni.* 

*Jest to kryterium oceny ofert. Wykonawca może zaproponować następujące terminy 

płatności faktur:14 dni ; 21dni ; 30 dni. Jeżeli Wykonawca nie wpisze żadnego terminu 

Zamawiający przyjmie minimalny deklarowany termin 14 dni i naliczy punkty 

Wykonawcy przypisane do tej pozycji. 

Część III 

Cena jednostkowa za 1 kilometr przewozu wykonania zamówienia dla części III– Przewóz 

uczniów do i ze  SP Pęzino. 

  
Cena netto ……………PLN  ,VAT…………. %, to jest …………PLN, 

brutto:……………..PLN.  

brutto słownie PLN:……………………………………………………………………… 

 

Termin płatności……. dni.* 

*Jest to kryterium oceny ofert. Wykonawca może zaproponować następujące terminy 

płatności faktur:14 dni ; 21dni ; 30 dni. Jeżeli Wykonawca nie wpisze żadnego terminu 

Zamawiający przyjmie minimalny deklarowany termin 14 dni i naliczy punkty 

Wykonawcy przypisane do tej pozycji. 

Część IV 

 

Cena jednostkowa za 1 kilometr przewozu wykonania zamówienia dla części IV – 

Przewozy uczniów na zajęcia pozalekcyjne, konkursy, zawody międzyszkolne, rekolekcje, 

jasełka, przewozy uczniów na zajęcia projektowe, granty w przypadku podpisania umowy 

o dofinansowanie według zapotrzebowania szkół prowadzonych przez Gminę Stargard 

na podstawie odrębnego rozliczenia faktycznie wykonanej usługi w oparciu o ustaloną 

stawkę za 1 km. 

 
Cena netto ……………PLN  ,VAT…………. %, to jest …………PLN, 

brutto:……………..PLN.  

brutto słownie PLN:……………………………………………………………………… 

Termin płatności……. dni.* 

*Jest to kryterium oceny ofert. Wykonawca może zaproponować następujące terminy 

płatności faktur:14 dni ; 21dni ; 30 dni. Jeżeli Wykonawca nie wpisze żadnego terminu 

Zamawiający przyjmie minimalny deklarowany termin 14 dni i naliczy punkty 

Wykonawcy przypisane do tej pozycji. 

2. Deklaruje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach zgodnych ze Specyfikacją  

Warunków Zamówienia  
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3. Oświadczam, że złożona oferta: 

� nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  

z przepisami o podatku od towarów i usług, 

� prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  

z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując: 

 

L.p. 
Nazwa (rodzaj) towaru lub 

usługi 

Wartość bez kwoty podatku [zł] 
Stawka podatku [%]  

    

    

 

4.  Uważam  się za związanego niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert  

5. Oświadczam, że podana w ofercie cena zawiera wszystkie koszty, niezbędne do 

prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.  

6. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zawartymi w SWZ oraz projekcie umowy i 

akceptuje je w całości. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję  się do podpisania umowy 

na warunkach zawartych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ  oraz w 

miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.  

7. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentami postępowania, w tym: opisem przedmiotu 

zamówienia, Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z projektem umowy i przyjmuje je bez 

zastrzeżeń, zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty i właściwego wykonania 

zamówienia. 

 

8. Oświadczam, że zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia 

podwykonawcom: 

 

L.p. 
Zakres usług do wykonania przez 

podwykonawców 

Czy znana jest 

nazwa 

podwykonawcy tej 

części 

zamówienia? 

Nazwa i adres 

podwykonawcy (wypełnić, 

jeżeli w poprzedniej 

kolumnie zaznaczono 

TAK) 

  
� TAK 

� NIE 
 

  
� TAK 

� NIE 
 

  
� TAK 

� NIE 
 

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) 

 

 

9. Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

będziemy polegać na zdolnościach  technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych, niżej wymienionych podmiotów (podmioty trzecie): 

 

Lp. Firma (nazwa) podmiotu trzeciego Udostępniany potencjał  

1.   

2.   

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich) 
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10. Tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych stanowią przekazane Zamawiającemu 

dane:…………………………………………………………………………………………… 

Aby skutecznie zastrzec dane Wykonawca musi wykazać , że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Uzasadnienie:…………………………………………………………………………………… 
(w przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub 

niewystarczającego uzasadnienia , informacje te zostaną uznane za jawne).  
11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 
 

[1] Rozporządzenie 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). 

 

12. Oświadczam, że jestem: 

 mikroprzedsiębiorstwem* 

 małym przedsiębiorstwem* 

 średnim przedsiębiorstwem* 

 prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą* 

 nie prowadzę działalności gospodarczej*  

 dużym przedsiębiorstwem* 

 innym podmiotem niż wyżej wymienione* 

     *zaznaczyć właściwe (jedno) 

 
UWAGA:  

      Przez:  

1)mikroprzedsiębiorcę - należy rozumieć przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat 

obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży 

towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów 

euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości 

w złotych 2 milionów euro, 

2)małego przedsiębiorcę – należy rozumieć przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich 

lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży 

towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów 

euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości 

w złotych 10 milionów euro i który nie jest mikroprzedsiębiorcą, 

3)średniego przedsiębiorcę – należy rozumieć przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich 

lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze 

sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 

milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 

równowartości w złotych 43 milionów euro i nie jest ani mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą. 
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13. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym 

ze strony Wykonawcy jest: …………………………………..…………………….. tel. kont.: 

………………………….               (imię nazwisko – stanowisko) 

 

 

 

..............................., dn. .............................                                                                                                                 

 

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

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,  

w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców) 

 

 

 



Załącznik nr 2 do swz p.n. Przewóz uczniów z terenu gminy Stargard do Szkoły Podstawowej w Małkocinie, 
Szkoły Podstawowej w Grzędzicach, Szkoły  Podstawowej w Pęzinie oraz przewozy dodatkowe wraz z 
zapewnieniem opieki w okresie od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r. 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych 

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIAWARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Ja (My), niżej podpisany 

(ni)……………………………………………………………………………………………… 

Działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

(pełna nazwa Wykonawcy, siedziba, adres Wykonawcy NIP lub REGON) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OAS:273.7.1.2021. pn. 

„Przewóz uczniów z terenu gminy Stargard do Szkoły Podstawowej w Małkocinie, Szkoły 
Podstawowej w Grzędzicach, Szkoły  Podstawowej w Pęzinie oraz przewozy dodatkowe 
wraz z zapewnieniem opieki w okresie od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r.”, oświadczam 

(my), co następuje: 

 
I. Oświadczenie Wykonawcy 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu , określone przez Zamawiającego 

w rozdziale V Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 
II. Oświadczenie dotyczące podmiotu na zasoby, którego powołuje się Wykonawca 
(należy wypełnić, jeżeli Wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich w realizacji zamówienia) 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez Zamawiającego w  rozdziale V Specyfikacji Warunków Zamówienia, , polegam na 

zasobach następujących podmiotu/ów: 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 
(podać nazwę, adres, KRS/CEiDG podmiotu trzeciego, na którego zasoby Wykonawca się powołuje) 

 

w następującym zakresie:..................................................... 

 

III. 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 osób uprawnionych  

do reprezentacji wykonawcy) 



Załącznik nr 2a do swz p.n. Przewóz uczniów z terenu gminy Stargard do Szkoły Podstawowej w 
Małkocinie, Szkoły Podstawowej w Grzędzicach, Szkoły  Podstawowej w Pęzinie oraz przewozy dodatkowe 
wraz z zapewnieniem opieki w okresie od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r. 

 

OŚWIADCZENIE  
PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez 

Zamawiającego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r poz. 2019 ze zm.) p.n. 

Przewóz uczniów z terenu gminy Stargard do Szkoły Podstawowej w Małkocinie, Szkoły 

Podstawowej w Grzędzicach, Szkoły  Podstawowej w Pęzinie oraz przewozy dodatkowe wraz 

z zapewnieniem opieki w okresie od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r. 

Ja niżej podpisany ……………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz 

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

……………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że spełniam/reprezentowany przeze mnie podmiot spełnia warunki udziału w 

postępowaniu określone przez Zamawiającego w  rozdziale V Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, które udostępniam Wykonawcy w/w postępowaniu. 

Oświadczam, ze 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. 

 

 

…………………………………………….. 

(Podpis(y) osób uprawnionych  

do reprezentacji podmiotu udostępniającego zasoby)  
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Załącznik nr 3 do swz p.n. Przewóz uczniów z terenu gminy Stargard do Szkoły Podstawowej w Małkocinie, 

Szkoły Podstawowej w Grzędzicach, Szkoły  Podstawowej w Pęzinie oraz przewozy dodatkowe wraz z 

zapewnieniem opieki w okresie od 01.09.2021 r.  30.06.2022 r. 

 

 
 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (dalej jako: Pzp) 

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OAS:273.8.1.2021 p.n. 

Przewóz uczniów z terenu gminy Stargard do Szkoły Podstawowej w Małkocinie, Szkoły 

Podstawowej w Grzędzicach, Szkoły  Podstawowej w Pęzinie oraz przewozy dodatkowe wraz 

z zapewnieniem opieki w okresie od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r. oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1.Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 

ustawy Pzp. 

2.Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 

1 ustawy Pzp. 

3.Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust 1 pkt 4 

ustawy Pzp. 

 

……………………., dnia …………r. 

(miejscowość) 
 

……………………………….. 

(Podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji 

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. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy Pzp lub 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z powyższym, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy 

Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

 

……………………….., dnia …………..r. 

(miejscowość) 
 

……………………………… 

(Podpis(y) osób uprawnionych 

do reprezentacji wykonawcy) 
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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(y) osób uprawnionych 

do reprezentacji wykonawcy) 
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Załącznik nr 3a do swz p.n. Przewóz uczniów z terenu gminy Stargard do Szkoły Podstawowej w 

Małkocinie, Szkoły Podstawowej w Grzędzicach, Szkoły  Podstawowej w Pęzinie oraz przewozy dodatkowe 

wraz z zapewnieniem opieki w okresie od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez 

Zamawiającego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze 

zm.) p.n. Przewóz uczniów z terenu gminy Stargard do Szkoły Podstawowej w Małkocinie, 

Szkoły Podstawowej w Grzędzicach, Szkoły  Podstawowej w Pęzinie oraz przewozy 

dodatkowe wraz z zapewnieniem opieki w okresie od 01.09.2021 r.                                   do 

30.06.2022 r. 

Ja niżej podpisany……………………………………………………………………………… 

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

działając w imieniu i na rzecz 

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

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

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

 

 

Oświadczam, że nie podlegam/reprezentowany przeze mnie podmiot nie podlega wykluczeniu 

z ww. postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) 

 

 

Jeżeli dotyczy: 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie/do reprezentowanego przeze mnie podmiotu 

podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art………..PZP (należy zastosowaną 

podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 

pkt 4 PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z  powyższym, na podstawie art. 110 ust. 

2 PZP podjęte zostały następujące czynności: 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 
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Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzania Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

……………………………… 

(Podpis(y) osób uprawnionych 

do reprezentacji podmiotu 

udostępniającego zasoby) 
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Załącznik nr 4 do swz p.n. Przewóz uczniów z terenu gminy Stargard do Szkoły Podstawowej w Małkocinie, 

Szkoły Podstawowej w Grzędzicach, Szkoły  Podstawowej w Pęzinie oraz przewozy dodatkowe wraz z 

zapewnieniem opieki w okresie  od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r. 

 

Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów 

niezbędnych do wykonania zamówienia. 

 

Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacją warunków zamówienia 

obowiązującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji na potrzeby wykonania zamówienia p.n. Przewóz uczniów z 

terenu gminy Stargard do Szkoły Podstawowej w Małkocinie, Szkoły Podstawowej w 

Grzędzicach, Szkoły  Podstawowej w Pęzinie oraz przewozy dodatkowe wraz z 

zapewnieniem opieki w okresie od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r. 

 

Ja (My) niżej podpisany/(ni)…………………………………………………….będąc 

    (imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

upoważnionym (/mi) do reprezentowania: 

…………………………………………………………………………………………… 

 (nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

oświadczam(y), 

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), udostępni Wykonawcy: 

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

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę) 

Do dyspozycji w trakcie realizacji zamówienia niezbędne zasoby 

1.Zakres zasobów, jakie udostępniamy Wykonawcy 

……………………………………………………………. 

(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby) 

2.Sposób wykorzystania ww. zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia: 

………………………………………………. 

3.Zakres i okres udziału przy wykonywaniu zamówienia:…………………………………… 

4.Zrealizujemy następujące usługi wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia: 

……………………………………………………………………………………….. 

5.Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą:………………………………….. 
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W związku z powyższym oddajemy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania z nich przez 

Wykonawcę – w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postępowaniu i udzieleniu 

mu zamówienia – przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. 

Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert. 

 

 

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

(miejsce i data złożenia oświadczenia)                       ( podpis osoby uprawnionej do    

                                                                             składania oświadczeń woli w imieniu  

                        podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 

 



Załącznik Nr 5 do swz pn. Przewóz uczniów z terenu gminy Stargard do Szkoły Podstawowej w Małkocinie, 

Szkoły Podstawowej w Grzędzicach, Szkoły  Podstawowej w Pęzinie oraz przewozy dodatkowe wraz z 

zapewnieniem opieki w okresie od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r. 

 

 

 

Nazwa i adres siedziby wykonawcy: 

 

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

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

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

 

POTENCJAŁ TECHNICZNY 
 

Należy wskazać wykaz pojazdów, którymi będzie wykonywane zamówienie, z podaniem 

marki, ilości miejsc w pojeździe, numeru rejestracyjnego i roku produkcji pojazdu. 

Wszystkie wskazane w wykazie pojazdy winny posiadać aktualne badania techniczne.  

 

Lp 
Marka 

pojazdu 

 

Ilość 

miejsc 

 

Numer 

rejestracyjny 

Rok 

produkcji 

Podstawa  

dysponowania  

danym 

zasobem* 

 

Data 

ważności 

badania 

technicznego 

 

1. 

 

 

 

     

2. 

 

 

 

     

3. 

 

 

 

     

 

 

 
*Należy wpisać „zasób własny albo „zasób innego podmiotu” 

 

 

 

 

                                                                        ..............................., dn. ............................. 

                                                                                                    

 

 

 

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

 

(Podpis(y) osób uprawnionych 

do reprezentacji wykonawcy) 



Załącznik nr 6 do swz p.n. Przewóz uczniów z terenu gminy Stargard do Szkoły Podstawowej w Małkocinie, 

Szkoły Podstawowej w Grzędzicach, Szkoły  Podstawowej w Pęzinie oraz przewozy dodatkowe wraz z 

zapewnieniem opieki w okresie od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r. 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE ART. 108 UST. 1 PKT 5 PZP 

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY 

KAPITAŁOWEJ 

 

Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………………... 

Adres Wykonawcy……………………………………………………………………………… 

Przystępując do postępowania nr OAS:273.7.1.2021 pn. Przewóz uczniów z terenu gminy 

Stargard do Szkoły Podstawowej w Małkocinie, Szkoły Podstawowej w Grzędzicach, 

Szkoły  Podstawowej w Pęzinie oraz przewozy dodatkowe wraz z zapewnieniem opieki w 

okresie od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r. 

�Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie przynależy do grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. 

Dz. U. z 2021 r., poz. 275 ze zm.) z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w przedmiotowym 

postępowaniu * 

�Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję przynależy do grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. 

Dz. U. z 2021 r., poz. 275 ze zm.) wraz z Wykonawcą, który złożył ofertę w przedmiotowym 

postępowaniu tj. (podać nazwę i adres)*………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………** 

 

………………………., dnia………………r. 

(miejscowość) 

 

……………………………………… 

(Podpis(y) osób uprawnionych     

do reprezentacji wykonawcy) 

*należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat 

**wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca przedkłada 

dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego 

do tej samej grupy kapitałowej. 
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Załącznik nr 7 do swz  pn. Przewóz uczniów z terenu gminy Stargard do Szkoły Podstawowej w Małkocinie, 

Szkoły Podstawowej w Grzędzicach, Szkoły  Podstawowej w Pęzinie oraz przewozy dodatkowe wraz z 

zapewnieniem opieki w okresie od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r. 

 
 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG  

 

 
W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Przewóz uczniów z terenu gminy Stargard do Szkoły 

Podstawowej w Grzędzicach, Szkoły Podstawowej w Małkocinie, Szkoły Podstawowej w Pęzinie  

oraz przewozy dodatkowe wraz z zapewnieniem im opieki w okresie od 01.09.2021 r.                           
do 30.06.2022 r. 

 

Ja niżej podpisany 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

oświadczam, że Wykonawca którego reprezentuję, w okresie ostatnich 3 lat od dnia upływu terminu 

składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał następujące usługi: 

 

 

 

L.p. 

Podmiot, na rzecz którego 

usługa została wykonana/jest 
wykonywana  

(nazwa, siedziba) 

Termin wykonania usługi 

(dzień/miesiąc/rok) 
Przedmiot (rodzaj)  

wykonanych/ 

wykonywanych usług 
początek koniec 
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..............................., dn. ...............................                                                       

 

                                                                                                                               

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

 (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy) 

 

Do niniejszego załącznika należy dołączyć  dowody określające, czy te usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są 

referencje bądź inne  dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego usługi 

zostały wykonane a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 

miesięcy. 
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Załącznik Nr 8 do swz Przewóz uczniów z terenu gminy Stargard do Szkoły Podstawowej w 

Małkocinie, Szkoły Podstawowej w Grzędzicach, Szkoły  Podstawowej w Pęzinie oraz przewozy 
dodatkowe wraz z zapewnieniem opieki w okresie od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r. 

  

 
-PROJEKT- 

Umowa nr ……... 
 

 

 zawarta w dniu ………………. w Stargardzie  pomiędzy: 

Gminą Stargard -  Ośrodkiem Administracyjnym Szkół Gminy Stargard  z siedzibą w 

Stargardzie, ul.  Pierwszej Brygady 35 zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowanym 

przez……………..– Kierownika   

z kontrasygnatą Głównego Księgowego Pani …………………………. 

a 

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

............................................zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

 

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy w trybie podstawowym bez negocjacji  na podstawie ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) dalej zwanej „ustawą 
Pzp” lub „Pzp”. 

 

§1 

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi przewozowe 

polegające na zorganizowanym , bezpiecznym i punktualnym przewozie uczniów  dla 

części nr…………zamówienia pn. Przewóz uczniów z terenu gminy Stargard do 

Szkoły Podstawowej w Grzędzicach,/ Szkoły Podstawowej w Małkocinie/, Szkoły 

Podstawowej w Pęzinie/ oraz przewozy dodatkowe wraz z zapewnieniem im opieki 

w okresie od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r. 
2. Przewóz uczniów dla części I, II, III zamówienia następuje z miejscowości ich 

zamieszkania  do siedzib szkół i z siedzib szkół do miejscowości ich zamieszkania. 

3. Przewóz uczniów dla części IV zamówienia następuje zgodnie z potrzebami szkół i 

każdorazowo jest uzgadniany z Zamawiającym. 

4. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja 

Warunków Zamówienia.  

5. Przewóz odbywa się w dni nauki szkolnej dla części I,II,III  zamówienia (z wyłączeniem: 

sobót chyba, że w sobotę będzie odbywać się odpracowywanie zajęć, dni ustawowo 

wolnych od pracy, przerw świątecznych i ferii zimowych, innych dni, w których 

odwołane będą zajęcia szkolne (w tym nie odbędą się w siedzibie szkoły – nauka zdalna)), 

zgodnie ze szczegółowymi  planami przewozów ustalonymi przez Zamawiającego, 

natomiast dla części IV w dni nauki szkolnej i dni wolne od nauki, z zastrzeżeniem ust. 

3. W przypadku odpracowywania zajęć Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz 

uczniów zgodnie z obowiązującym planem przewozów . 

6. Wykonawca zobowiązany jest do:: 

         - przestrzegania przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym 

(Dz.U z 2021 r., poz. 919 ze zm.) 
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-  przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

(Dz.U. 2021 r. poz. 450 ze zm.). 

 

7. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić  opiekuna w każdym środku transportu w trakcie 

przewozu uczniów. Opieka winna być zapewniona również podczas wsiadania i 

wysiadania przez osobę inną niż kierowca. 

8. Ewentualna zmiana przebiegu trasy wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. Ze 

strony Zamawiającego uzgodnień w tym zakresie dokonywał będzie inspektor Edyta 

Wirzynkiewicz. 

9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić miejsca siedzące wszystkim przewożonym 

uczniom. 

10. Środki transportu przeznaczone do przewozu  muszą być sprawne technicznie i posiadać 
aktualne przeglądy techniczne, podczas realizacji zamówienia tak, aby przewóz uczniów 

wyznaczoną w planie przewozów trasą był możliwy w każdych warunkach pogodowych 

i drogowych. Ponadto muszą być utrzymane w należytej czystości z zachowaniem 

estetyki wewnętrznej i zewnętrznej pojazdów. Powinny posiadać sprawny system 

ogrzewania w okresie jesienno – zimowym oraz klimatyzację w okresie letnim, 

oznakowanie zgodne z obowiązującymi przepisami. 

11. Strony zgodnie ustalają, że plan przewozów może podlegać modyfikacjom w trakcie 

realizacji zamówienia na wniosek Zamawiającego. Modyfikacje planu przewozów mogą 
dotyczyć godzin, ilości uczniów i krotności przywozów i odwozów. Zmiana planu 

przewozów nie wymaga zmiany umowy.  

12. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy autobusami 

dostosowanymi do przewozu odpowiedniej liczby dzieci wynikającej z aktualnego planu 

lekcji dla poszczególnych części zamówienia. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i dyrektorami 

szkół w zakresie ustalania dowozów i odwozów uczniów uwzględniając organizację roku 

szkolnego w każdej ze szkół w związku z rozporządzeniem o organizacji roku szkolnego 

dającym możliwość indywidualnego określenia terminów dni wolnych od zajęć 
dydaktyczno- wychowawczych. 

14. Wykonawca w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu wykaz kierowców i 

opiekunów wyznaczonych do realizacji usługi. 

15. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub 

Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności 

objęte zakresem przedmiotu niniejszej umowy jeżeli wykonywanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

- Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320  ze zm.),  tj. by osoby te wykonywały 

następujące czynności: -Kierowania pojazdami mechanicznymi przewożącymi uczniów. 

16. Obowiązek określony w ust. 15 niniejszego paragrafu dotyczy również 
Podwykonawców. W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany 

zawrzeć postanowienia zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o 

pracę wszystkich osób, które wykonują czynności wskazane w ust. 15 niniejszego 

paragrafu. 

17. 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 

wskazane w ust. 15 czynności, w szczególności uprawniony jest do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 
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b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

18. Wykonawca przedłoży w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy: 

1) oświadczenie o zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności wskazane w ust. 15. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte oświadczeniem czynności będą wykonywać osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę 
oraz podpisem osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy. 

2) oświadczeniem, że wobec osób fizycznych wskazanych w wykazie Wykonawca 

wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO, chyba że 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 

lub art. 14 ust. 5 RODO; 

19.   Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i przekazywaniu jej 

Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. 

Każdorazowo do przekazanej  aktualizacji wykazu Wykonawca jest obowiązany 

dołączyć oświadczenia wskazane w ust. 18 pkt 1 i 2. Zmiana osób wymienionych w 

wykazie nie wymaga aneksu do umowy.  

20. 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 ust. 15 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1)  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 

2) 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 RODO 

(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika 

nie podlega anomizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 

pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania 

3)  zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z RODO . Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anomizacji. 
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21.  Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 15 czynności, 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego karę umowną o 

której mowa w § 8 umowy. 

22.  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 ust. 15 

czynności. 

23.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli w zakresie: 

- punktualności i przewozów 

- oznakowania i wyposażenia autobusów 

- ogrzewania, oświetlenia autobusów 

- sprawdzenia uprawnień do przewozu osób, przebywających w autobusie w czasie 

wykonywania przedmiotu umowy. 

 

§ 2 

 

1. Termin rozpoczęcia przez Wykonawcę usług strony ustalają na 01.09.2021 r., a 

zakończenia na 30.06.2022 r.  

2. Wykonawca oświadcza, że rozeznał trasy przejazdu stanowiące przedmiot zamówienia i 

przyjmuje je bez zastrzeżeń. 
§ 3 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności: 

1) terminowo przewozić uczniów z miejscowości ich zamieszkania do siedzib szkół oraz 

z siedzib szkół do miejscowości ich zamieszkania zgodnie z planem przewozów; 

2) zapewnić opiekę nad przewożonymi uczniami podczas ich przejazdu, wsiadania i 

wysiadania; 

3) zapewnić miejsce siedzące podczas przejazdu; 

4) dokonać ubezpieczenia osób przewożonych; 

5) oznakować w odpowiedni sposób pojazdy służące do przewozu; 

2.      Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi przewozu uczniów z zapewnieniem 

warunków bezpieczeństwa i higieny odpowiadających temu rodzajowi transportu oraz 

wygód, jakie ze względu na rodzaj transportu uważa się za niezbędne. 

3. W przypadku braku możliwości wykonania usługi Wykonawca własnym staraniem i na 

własny koszt zapewni dojazd zastępczy. 

4. W sytuacji niezapewnienia przez Wykonawcę przejazdu zastępczego, o którym mowa w 

ust. 3 Zamawiający zleci wykonanie tej usługi innemu Przewoźnikowi, na koszt i ryzyko  

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
  

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że przewóz uczniów wykonywany będzie wyłącznie 

samochodami sprawnymi technicznie, dostosowanymi do ilości przewożonych dzieci i 

posiadający świadectwo dopuszczenia do ruchu – wydane zgodnie z przepisami ustawy 

prawo o ruchu drogowym. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie OC oraz NNW na wszystkie 

samochody używane do wykonania usługi.  
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3. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania umowy ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 zł 
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody poniesione przez 

osoby przewożone w trakcie realizacji umowy, powstałe w związku i podczas 

wykonywania umowy.  

 

5. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca 

obowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kopii nowej polisy ubezpieczeniowej 

lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie i dowód opłacenia ubezpieczenia 

najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowej umowy 

ubezpieczenia. 

6. Brak zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres lub nieprzedłożenie dokumentów, 

o których mowa w ust. 5, upoważnia Zamawiającego do ubezpieczenia Wykonawcy 

na warunkach określonych w ust. 3 na koszt Wykonawcy. Koszty poniesione 

na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej, spełniającego wyżej wymienione warunki, przez cały okres realizacji 

przedmiotu umowy 

 

§ 5 

 

1. Za wykonanie usługi wymienionej w §1 ust. 1  strony ustalają cenę jednostkową za każdy 

rzeczywisty  kilometr przewozu  w wysokości: cena netto: …………...... zł ,  podatek 

VAT …..%, cena brutto: …………...... zł (słownie: ……………………..........). 

2. Całkowita wartość wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot zamówienia nie może 

przekroczyć kwoty …………...... (słownie: ………………......……...... ). 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone będzie za każdy miesiąc kalendarzowy jako 

iloczyn wynagrodzenia za 1 km zgodnie z § 5 ust. 1 oraz liczby rzeczywistych kilometrów 

przejechanych w danym miesiącu w ramach realizacji zamówienia. 

 

§ 6 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur miesięcznych, wystawionych w 

oparciu o rzeczywisty wykaz przejechanych kilometrów zgodny z planem przewozów 

składanych w siedzibie Zamawiającego, zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

2. Płatność będzie dokonana każdorazowo przelewem, w terminie ……… dni  od dnia 

dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze, z tym zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z 

numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, 

płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie. 

3. Podstawą do wystawienia faktury miesięcznej będzie zestawienie miesięczne 

wykonanych kursów wraz z informacją dot. przejechanych kilometrów w okresie 

rozliczeniowym, który to Wykonawca załączy do faktury. 

4. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 
do faktury kartę drogową zawierającą dokładny wykaz przejechanych kilometrów . 

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Wykonawca wystawia fakturę następująco: Nabywca -Gmina Stargard ul. Rynek 

Staromiejski 5, 73-110 Stargard NIP 854 22 30 947; Odbiorca- Ośrodek Administracyjny 

Szkół Gminy Stargard z siedzibą w Stargardzie  przy ul.  I Brygady 35.  
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7. W przypadku całkowitego niewykonywania przez Wykonawcę usługi przez cały miesiąc 

kalendarzowy z powodu obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii mającego wpływ na wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od 

Zamawiającego świadczenie ryczałtowe za gotowość do świadczenia usługi w 

wysokości: Część I – 5 000,00 zł brutto; Część II – 7 000,00 brutto ; Część III - 9 000,00 

zł brutto. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 7  wypłaca się każdorazowo na podstawie 

wystawionej na koniec miesiąca faktury i  załączonego do niej pisemnego oświadczenia 

Wykonawcy zawierającego podstawę wystawienia faktury oraz oświadczenia o 

pozostawaniu w gotowości do świadczenia usługi stanowiącej przedmiot umowy.  

9. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 7  następuje na zasadach określonych w 

niniejszym paragrafie. 

 

§7 

1.   Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwa 

poprzez: 

1)  zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy o czas działania siły wyższej oraz o czas 

niezbędny do usunięcia jej skutków i następstw, przy czym siła wyższa oznacza 

wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność: 
 -na którą strona nie ma wpływu 

 -przeciw której ta strona nie mogła się w racjonalny sposób zabezpieczyć przed 

zawarciem umowy, 

 -której, skoro wystąpiła, strona nie mogła w racjonalny sposób uniknąć lub jej 

przezwyciężyć, oraz 

 -której nie można uznać za wywołaną w znacznym stopniu przez drugą stronę  
 Siła wyższa może obejmować, ale nie ogranicza się do wyjątkowych zdarzeń lub 

okoliczności wymienionych: wojna, działania wojenne, akt terroryzmu, wojna domowa, 

nowe akty prawne władzy ustawodawczej i wykonawczej , katastrofy żywiołowe. 

2)     Zmianę wynagrodzenia za 1 km przewozu w przypadku zmiany przepisów o wysokości 

podatku VAT w taki sposób, że kwota netto pozostaje bez zmian a zmienia się 
wynagrodzenie brutto.  

2.  Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian umowy w sytuacji wystąpienia 

okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz na podstawie innych przepisów prawa w 

tym zakresie. 

3.       Zamawiający przewiduje możliwość zmiany trasy przejazdu spowodowaną wystąpieniem 

robót drogowych uniemożliwiających jazdę dotychczas ustaloną trasą.  
4.     Nie stanowi zmiany umowy korekta tras w zakresie trasy i czasu (odjazdy i przyjazdy) 

świadczonych usług. 

5.      Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych teleadresowych.  

6.   Nie stanowi zmiany umowy zmiana osób skierowanych do realizacji umowy jeżeli, 

spełniają warunki określone przez Zamawiającego w postępowaniu . 

7.    Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę Umowy, nie 

stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian ani nie może 

stanowić samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich 

dokonania. 

8. Zmiany postanowień Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności  
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§ 8 

 
1.  Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

w formie kar umownych.  

 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w 

wysokościach: 

a)    w wysokości  100 000,00 zł, gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub rozwiąże umowę 
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

b)    za niewłaściwe lub niezgodne z umową wykonanie usługi (w szczególności 

niezatrzymanie się w umówionym miejscu, niezgodnie z ustalonym  planem przewozów) 

w wysokości 1000,00 zł za każde stwierdzone przez Zamawiającego zdarzenie; 

c)  za każdorazowe niewykonanie usługi, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 1000,00zł 

d)  za świadczenie usług przewozowych taborem niespełniającym wymogów określonych w 

umowie, w wysokości 1000,00 zł za każde stwierdzone przez Zamawiającego zdarzenie; 

e)  za brak przedłożenia kopii polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu 

potwierdzającego posiadanie i dowód opłacenia ubezpieczenia, o których mowa w § 4 

ust. 3  niniejszej umowy w wysokości 5 000,00 zł 

3.  W przypadku braku zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę, osób na umowę o pracę w sytuacji, gdy wykonywane przez te osoby 

czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu art 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub w przypadku nie przedstawienia na wezwanie 

Zamawiającego, dowodów potwierdzających zatrudnienie tych osób, Wykonawcy 

zostanie naliczona kara umowna w wysokości  5 000,00.zł za każdą niezatrudnioną osobę 
lub każdy przypadek nie przedstawienia dowodów, o których mowa w § 1 ust. 20 umowy. 

4.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 100 000,00 zł w razie 

odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności za które ponosi 

odpowiedzialność Zamawiający. 

5.   Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego wynagrodzenia. 

6.   W przypadku poniesienia szkody przewyższającej zastrzeżoną karę umowną, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych. 

7.  Strony ustalają̨, iż maksymalna wysokość kar umownych, nie może przekroczyć́                        
30 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust 2 Umowy. Powyższy 

limit stanowi wyłącznie ograniczenie co do naliczenia kar i nie stanowi górnej granicy 

odpowiedzialności Wykonawcy. 

 

        

 

 

§ 9 

 

1. Wykonawca jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy 

podwykonawców. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 

wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

 

2. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących 

podwykonawców zaangażowanych w wykonanie usług, a także przekazuje wymagane 
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informacje dotyczące wskazania firmy podwykonawcy oraz szczegółowego określenia 

zakres prac, jaki zamierza powierzyć temu podwykonawcy . 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie Postępowania. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami 

wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich koordynacji. 

5.  Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 
6. W przypadku zamiaru powierzenia podwykonawcy wykonywania części Przedmiotu 

Umowy, której wykonywanie wymaga, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

posiadania zezwoleń lub uprawnień, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczone przez podwykonawcę za zgodność z oryginałem kopie 

posiadanych przez niego zezwoleń oraz dokumentów potwierdzających posiadanie 

uprawnień, pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do wykonywania czynności 

wymagających posiadania tych uprawnień. 
 

 

§ 10 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, 

o których mowa w art. 456 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

2. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania niniejszej  Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, bez wyznaczania terminu dodatkowego  lub odstąpienia od umowy w 

całości lub części , jeżeli Wykonawca: 

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo 

pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego 

wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym terminie, nie zadośćuczyni 

żądaniu Zamawiającego, 

b) w wypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności zajęcia 

wierzytelności z tytułu wykonania Umowy, 

c) co najmniej trzykrotnego nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania 

przedmiotu umowy zgodnie z planem przewozu  ustalonym przez Zamawiającego (dot. 

I, II, III i IV części)   

d) co najmniej trzykrotnego rozpoczęcia przewozu niezgodnie z planem przewozu. 

3.  W wypadkach, o których mowa w ust. 2 prawo odstąpienia zrealizowane może być w 

terminie 60 od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o okolicznościach 

uzasadniających odstąpienie od umowy. 

4.  Odstąpienie od umowy  powinno  nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia, a także powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 11 

 

Do kontaktów Zamawiający wyznacza Panią Edytę Wirzynkiewicz – inspektora zatrudnionego 

w Ośrodku Administracyjnym Szkół Gminy Stargard. 
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§ 12 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 13 

 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy prawa polskiego w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych,  kodeksu 

cywilnego, Prawa przewozowego.  

 

§ 14 

 

Wszystkie sprawy sporne wynikające z umowy, dla których strony nie znajdują polubownego 

rozstrzygnięcia, będą rozwiązane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 15 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 
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Załącznik nr 10 do swz p.n. Przewóz uczniów z terenu gminy Stargard do Szkoły Podstawowej w 

Małkocinie, Szkoły Podstawowej w Grzędzicach, Szkoły  Podstawowej w Pęzinie oraz przewozy 

dodatkowe wraz z zapewnieniem opieki w okresie od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r. 

 

 

Wypełniając obowiązek prawny wynikający 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 z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej „RODO”, informujemy 

o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu 

prawach z tym związanych. 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku 

Administracyjnym Szkół Gminy Stargard  jest Kierownik Ośrodka Administracyjnego 

Szkół Gminy Stargard, ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard, tel. ( 91) 578 38 84, e-

mail: zamowienia@oas.stargard.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) jest nim Pan Grzegorz 

Grenda, kontakt e-mail: iod@gmina.stargard.pl 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji  postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Zakres danych określa postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego nr OAS.273.7.1.2021.,p.n. Przewóz uczniów z terenu 

gminy Stargard do Szkoły Podstawowej w Małkocinie, Szkoły Podstawowej w 

Grzędzicach, Szkoły  Podstawowej w Pęzinie oraz przewozy dodatkowe wraz z 

zapewnieniem opieki w okresie od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r. 
3. .W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 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 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je 

pozyskaliśmy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, w tym rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). 

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące prawa: 

a) prawo dostępu do treści swoich  danych osobowych; 

b)prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych ;(tj. 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). 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO;( tj. 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). 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  nie przysługują Pani/Panu: 

a)prawo do usunięcia danych 

b)prawo do przenoszenia danych 



c)prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w 

sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00 

8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych 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. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom  podejmowania 

decyzji, w tym profilowaniu. 

10.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej. 



Załącznik Nr 11 do SWZ Przewóz uczniów z terenu gminy Stargard do Szkoły Podstawowej w Małkocinie, 
Szkoły Podstawowej w Grzędzicach, Szkoły  Podstawowej w Pęzinie oraz przewozy dodatkowe wraz z 
zapewnieniem opieki w okresie od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), zwana dalej jako Pzp 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przewóz uczniów z terenu 
gminy Stargard do Szkoły Podstawowej w Grzędzicach, Szkoły Podstawowej w 
Małkocinie, Szkoły Podstawowej w Pęzinie  oraz przewozy dodatkowe wraz z 
zapewnieniem im opieki w okresie od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r.”  

 

Działając w wykonaniu obowiązku określonego w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, w związku ze 

sformułowaniem przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 

lub zawodowej oraz warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia oświadczam(-my), że poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia wykonają następujące usługi wchodzące w zakres zamówienia: 

 

L.p. Nazwa/firma Wykonawcy 
Usługi, które zostaną wykonane przez 
Wykonawcę 

    

   

 

 

 

 

Miejscowość, data: ……………………………………  

 

…………………………………………………… 

(podpis osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy) 

 

 


