
 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia  

Sygnatura zamówienia:    ZP.271.14.2019 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA             str. 1  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Przedmiot zamówienia, zakres, warunki:  

1. Nazwa zadania nadana przedmiotowi zamówienia: „ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH  
W ZAKRESIE DOWOŻENIA UCZNIÓW  DO SZKÓŁI PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY MUROWANA GOŚLINA  
WRAZ Z ZAPEWNIENIEM TYM UCZNIOM OPIEKI W CZASIE DOWOZU WEDŁUG VII (SIEDMIU) CZĘŚCI 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”. 

2. Rodzaj zamówienia: Usługa. 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia uczniów szkół 
Podstawowych i Przedszkoli z terenu Gminy Murowana Goślina na trasie z domu do szkoły i z powrotem wraz  
z zapewnieniem tym uczniom opieki w czasie dowożenia – zgodnie z określonymi poniżej wymogami – we wszystkie 
dni realizacji zajęć szkolnych i przedszkolnych w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, począwszy od dnia  
1 września 2019 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, wg VII części (zadań) 
przedmiotu zamówienia.  

4. Przedmiot zamówienia podzielony na VII (siedem) nw. wyodrębnionych części/ zadań, będzie realizowany na 
następujących trasach:  

1) Zadanie nr I – Linia S1 

a) Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów objętych obowiązkiem szkolnego do Szkoły Podstawowej  
im. Leona Masiakowskiego w Białężynie oraz przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Murowana 
Goślina, na trasach: 

dowóz uczniów Nieszawa – Uchorowo – Szkoła Podstawowa w Białężynie – 7 km 

powrót uczniów Szkoła Podstawowa w Białężynie – Uchorowo – Nieszaw  2 * 7 km = 14 km 

b) W powyższym kilometrażu nie uwzględniono dojazdu Wykonawcy do przystanków początkowych oraz odjazdu  
z przystanków końcowych trasy, które zapewnia we własnym zakresie Wykonawca. Ze względu na specyfikę 
usług rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo mimo określenia go przez zamawiającego  
z należytą starannością. Rzeczywista liczba kilometrów wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania 
zamawiającego i może ulec zmianie, przy czym wykonawca nie będzie rościł pretensji, ani żądał rekompensaty 
finansowej, jeżeli ilość ta będzie mniejsza niż szacowana.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany 
zakresu przedmiotu zamówienia, w szczególności zmiany liczby kilometrów wynikających z potrzeb szkół 
(zmiany w planie lekcji), likwidacji lub wprowadzenia nowych kursów. 

c) Szacowana praca eksploatacyjna na zadanie wyniesie 21 kilometrów dziennie. 

d) Maksymalna szacunkowa liczba uczniów dowożona jednorazowo wyniesie 50 uczniów. Zgodnie z § 22 
Rozporządzenia 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 z późn. zm.) liczba miejsc 
stojących w autobusie szkolnym nie może przekraczać 25% liczby siedzeń. Zamawiający dopuszcza zmianę 
autobusu w przypadku zmiany liczby dowożonych dzieci.  

e) Minimalna ilość autobusów, którymi świadczona będzie usługa – 1 autobus.  

2) Zadanie II – Linia S2  

a) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Długiej Goślinie oraz przedszkoli funkcjonujących na terenie 
Gminy Murowana Goślina, na trasach: 
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dowóz 
uczniów 

Wojnowo – Wojnówko – Kąty – Długa Goślina: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w 
Długiej Goślinie ul. Czereśniowa – 16 km 

powrót 
uczniów 

Długa Goślina: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Długiej Goślinie ul. Czereśniowa – 
Kąty – Wojnówko – Wojnowo -   2 * 16 km = 32 km 

b) W powyższym kilometrażu nie uwzględniono dojazdu Wykonawcy do przystanków początkowych oraz odjazdu  
z przystanków końcowych trasy, które zapewnia we własnym zakresie Wykonawca. Ze względu na specyfikę 
usług rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo mimo określenia go przez zamawiającego z 
należytą starannością. Rzeczywista liczba kilometrów wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania 
zamawiającego i może ulec zmianie, przy czym wykonawca nie będzie rościł pretensji, ani żądał rekompensaty 
finansowej, jeżeli ilość ta będzie mniejsza niż szacowana.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany 
zakresu przedmiotu zamówienia w szczególności zmiany liczby kilometrów wynikających z potrzeb szkół 
(zmiany w planie lekcji), likwidacji lub wprowadzenia nowych kursów. 

c) Szacowana praca eksploatacyjna na zadanie wyniesie 48 kilometrów dziennie. 

d) Maksymalna szacunkowa liczba uczniów dowożona jednorazowo wyniesie 30 osób. Zgodnie z § 22 
Rozporządzenia 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 z późn. zm.) liczba miejsc 
stojących w autobusie szkolnym nie może przekraczać 25% liczby siedzeń. Zamawiający dopuszcza zmianę 
autobusu w przypadku zmiany liczby dowożonych dzieci.  

e) Minimalna ilość autobusów, którymi świadczona będzie usługa – 1 autobus.  

3) Zadanie III – Linia S3  

a) Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów objętych obowiązkiem szkolnego do Szkoły Podstawowej im. 
Karola Marcinkowskiego nr 1 w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10, oraz przedszkoli funkcjonujących na 
terenie Gminy Murowana Goślina, na trasach: 

dowóz 
uczniów 

Zielonka – Huciska – Boduszewo – Murowana Goślina, ul. Gnieźnieńska – ul. Szkolna, – Szkoła 
Podstawowa nr 1, ul. Mściszewska – 11 km 

powrót 
uczniów 

Szkoła Podstawowa 1, ul. Mściszewska – ul. Szkolna – ul. Gnieźnieńska – Boduszewo – Huciska – 
Zielonka – 2 * 11 km = 22 km 

b) W powyższym kilometrażu nie uwzględniono dojazdu Wykonawcy do przystanków początkowych oraz odjazdu  
z przystanków końcowych trasy, które zapewnia we własnym zakresie Wykonawca. Ze względu na specyfikę 
usług rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo mimo określenia go przez zamawiającego z 
należytą starannością. Rzeczywista liczba kilometrów wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania 
zamawiającego i może ulec zmianie, przy czym wykonawca nie będzie rościł pretensji, ani żądał rekompensaty 
finansowej, jeżeli ilość ta będzie mniejsza niż szacowana.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany 
zakresu przedmiotu zamówienia, w szczególności zmiany liczby kilometrów wynikających z potrzeb szkół 
(zmiany w planie lekcji), likwidacji lub wprowadzenia nowych kursów. 

c) Szacowana praca eksploatacyjna na zadanie wyniesie 33 kilometrów dziennie. 

d) Maksymalna szacunkowa liczba uczniów dowożona jednorazowo wyniesie 25 osób. Zgodnie z § 22 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 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 z późn. 
zm.), liczba miejsc stojących w autobusie szkolnym nie może przekraczać 25% liczby siedzeń. Zamawiający 
dopuszcza zmianę autobusu w przypadku zmiany liczby dowożonych dzieci.  

e) Minimalna ilość autobusów, którymi świadczona będzie usługa – 1 autobus.  
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4) Zadanie IV – Linia S4  

a) Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów objętych obowiązkiem szkolnego do Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie, ul. Gen. T. Kutrzeby 3  oraz przedszkoli funkcjonujących na 
terenie Gminy Murowana Goślina, na trasach: 

dowóz 
uczniów 

Pławno – Kamińsko – Rakownia – Murowana Goślina, ul. Gnieźnieńska – ul. Poznańska – Szkoła 
Podstawowa nr 2, ul. Gen. T. Kutrzeby  – 11 km 

powrót 
uczniów 

Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Gen. T. Kutrzeby – ul. Poznańska – ul. Gnieźnieńska – Rakownia – 
Kamińsko – Pławno – 2 * 11 km = 22 km 

b) W powyższym kilometrażu nie uwzględniono dojazdu Wykonawcy do przystanków początkowych oraz odjazdu  
z przystanków końcowych trasy, które zapewnia we własnym zakresie Wykonawca. Ze względu na specyfikę 
usług rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo mimo określenia go przez zamawiającego z 
należytą starannością. Rzeczywista liczba kilometrów wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania 
zamawiającego i może ulec zmianie, przy czym wykonawca nie będzie rościł pretensji, ani żądał rekompensaty 
finansowej, jeżeli ilość ta będzie mniejsza niż szacowana.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany 
zakresu przedmiotu zamówienia, w szczególności zmiany liczby kilometrów wynikających z potrzeb szkół 
(zmiany w planie lekcji), likwidacji lub wprowadzenia nowych kursów. 

c) Szacowana praca eksploatacyjna na zadanie wyniesie 33 kilometrów dziennie. 

d) Maksymalna szacunkowa liczba uczniów dowożona jednorazowo wyniesie 80 osób. Zgodnie z § 22 
Rozporządzenia 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 z późn. zm.), liczba 
miejsc stojących w autobusie szkolnym nie może przekraczać 25% liczby siedzeń. Zamawiający dopuszcza 
zmianę autobusu w przypadku zmiany liczby dowożonych dzieci.  

e) Minimalna ilość autobusów, którymi świadczona będzie usługa – 1 autobus.  

5) Zadanie V – Linia S5  

a) Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów objętych obowiązkiem szkolnego do Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie, ul. Gen. T. Kutrzeby 3  oraz przedszkoli funkcjonujących na 
terenie Gminy Murowana Goślina, na trasach: 

dowóz 
uczniów 

Starczanowo – Mściszewo (remiza) – Złotoryjsko – Mściszewo – Raduszyn – Murowana Goślina, 
ul. Raduszyńska  – Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Gen. T. Kutrzeby  – 11 km 

powrót 
uczniów 

Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Gen. T. Kutrzeby – ul. Raduszyńska – Raduszyn – Mściszewo – 
Złotoryjsko – Mściszewo (remiza) Starczanowo – 11 km 

b) W powyższym kilometrażu nie uwzględniono dojazdu Wykonawcy do przystanków początkowych oraz odjazdu  
z przystanków końcowych trasy, które zapewnia we własnym zakresie Wykonawca. Ze względu na specyfikę 
usług rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo mimo określenia go przez zamawiającego z 
należytą starannością. Rzeczywista liczba kilometrów wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania 
zamawiającego i może ulec zmianie, przy czym wykonawca nie będzie rościł pretensji, ani żądał rekompensaty 
finansowej, jeżeli ilość ta będzie mniejsza niż szacowana.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany 
zakresu przedmiotu zamówienia, w szczególności zmiany liczby kilometrów wynikających z potrzeb szkół 
(zmiany w planie lekcji), likwidacji lub wprowadzenia nowych kursów. 

c) Szacowana praca eksploatacyjna na zadanie wyniesie 22 kilometrów dziennie. 

d) Maksymalna szacunkowa liczba uczniów dowożona jednorazowo wyniesie 20 osób. Zgodnie z § 22 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 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 z późn. 
zm.), liczba miejsc stojących w autobusie szkolnym nie może przekraczać 25% liczby siedzeń. Zamawiający 
dopuszcza zmianę autobusu w przypadku zmiany liczby dowożonych dzieci.  

e) Minimalna ilość autobusów, którymi świadczona będzie usługa – 1 autobus.  
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6) Zadanie VI – Linia S6  

a) Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów objętych obowiązkiem szkolnego do Szkoły Podstawowej 
w Łopuchowie oraz przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Murowana Goślina, na trasach: 

dowóz 
uczniów 

Głębocko – Głęboczek – Łopuchówko – osiedle Przy Puszczy  – Szkoła Podstawowa w Łopuchowie 
– 10 km 

powrót 
uczniów 

Szkoła Podstawowa w Łopuchowi osiedle Przy Puszczy - Łopuchówko – Głęboczek – Głębocko –  
2 * 10 km = 20 km 

b) W powyższym kilometrażu nie uwzględniono dojazdu Wykonawcy do przystanków początkowych oraz odjazdu  
z przystanków końcowych trasy, które zapewnia we własnym zakresie Wykonawca. Ze względu na specyfikę 
usług rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo mimo określenia go przez zamawiającego z 
należytą starannością. Rzeczywista liczba kilometrów wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania 
zamawiającego i może ulec zmianie, przy czym wykonawca nie będzie rościł pretensji, ani żądał rekompensaty 
finansowej, jeżeli ilość ta będzie mniejsza niż szacowana.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany 
zakresu przedmiotu zamówienia, w szczególności zmiany liczby kilometrów wynikających z potrzeb szkół 
(zmiany w planie lekcji), likwidacji lub wprowadzenia nowych kursów. 

c) Szacowana praca eksploatacyjna na zadanie wyniesie 30 kilometrów dziennie. 

d) Maksymalna szacunkowa liczba uczniów dowożona jednorazowo wyniesie 25 osób. Zgodnie z § 22 
Rozporządzenia 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 z późn. zm.), liczba 
miejsc stojących w autobusie szkolnym nie może przekraczać 25% liczby siedzeń. Zamawiający dopuszcza 
zmianę autobusu w przypadku zmiany liczby dowożonych dzieci.  

e) Minimalna ilość autobusów, którymi świadczona będzie usługa – 1 autobus.  

7) Zadanie VII – Linia S7  

a) Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów objętych obowiązkiem szkolnego do Szkoły Podstawowej im. 
Karola Marcinkowskiego nr 1 w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10, oraz przedszkoli funkcjonujących na 
terenie Gminy Murowana Goślina, na trasach: 

dowóz 
uczniów 

Trojanowo – Trojanowo (wieś) – Przebędowo – Murowana Goślina ul. Szkolna, – Szkoła 
Podstawowa nr 1, ul. Mściszewska – 10 km 

powrót 
uczniów 

Szkoła Podstawowa 1, ul. Mściszewska – ul. Szkolna – Przebędowo – Trojanowo (wieś) – 
Trojanowo  2 * 10 km = 20 km 

b) W powyższym kilometrażu nie uwzględniono dojazdu Wykonawcy do przystanków początkowych oraz odjazdu  
z przystanków końcowych trasy, które zapewnia we własnym zakresie Wykonawca. Ze względu na specyfikę 
usług rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo mimo określenia go przez zamawiającego z 
należytą starannością. Rzeczywista liczba kilometrów wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania 
zamawiającego i może ulec zmianie, przy czym wykonawca nie będzie rościł pretensji, ani żądał rekompensaty 
finansowej, jeżeli ilość ta będzie mniejsza niż szacowana.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany 
zakresu przedmiotu zamówienia,  a w szczególności zmiany liczby kilometrów wynikających z potrzeb szkół 
(zmiany w planie lekcji) oraz wprowadzenie lub likwidacja  kursów. 

c) Szacowana praca eksploatacyjna na zadanie wyniesie 30 kilometrów dziennie. 

d) Maksymalna szacunkowa liczba uczniów dowożona jednorazowo wyniesie 20 osób. Zgodnie z § 22 
Rozporządzenia 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 z późn. zm.), liczba 
miejsc stojących w autobusie szkolnym nie może przekraczać 25% liczby siedzeń. Zamawiający dopuszcza 
zmianę autobusu w przypadku zmiany liczby dowożonych dzieci.  

e) Minimalna ilość autobusów, którymi świadczona będzie usługa – 1 autobus.  
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II. Do obowiązków Wykonawcy, w zakresie każdego z zadań odrębnie, należy:  

1. Realizowanie przedmiotu zamówienia niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,  
tj. dysponowanie taborem autobusowym (tytuł prawny np.: własności, dzierżawy, użyczenia lub leasing), spełniającym 
następujące wymagania:  

− ilość oraz liczba miejsc: tak jak w opisie zadania,  
− wiek: nie starsze niż 2000 rok. 

2. Zapewnienie środków transportu niezbędnych do prawidłowej realizacji określonych  w umowie zadań przewozowych, 
sprawnych technicznie. Wszystkie środki transportu, którymi realizowany będzie przedmiot umowy  powinny spełniać 
wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 31 grudnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych 
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.), a także posiadać 
aktualne ubezpieczenie OC i NW oraz dokument potwierdzający stan techniczny – dopuszczenie środków transportu 
do ruchu. 

3. Zapewnienie opiekuna, który powinien mieć ukończony kurs opiekuna szkolnego lub udokumentowany min. 2-letni  

staż opiekuna podczas dowozu uczniów do szkół. 

4. Przed przystąpieniem do realizacji usługi, ustalenie - w porozumieniu z dyrektorami szkół podstawowych -  

optymalnego rozkładu jazdy dla poszczególnych kursów mając na uwadze najkrótszy czas przebywania dziecka  

w podróży. 

5. Rozkład jazdy odnośnie wszystkich kursów Wykonawca przekaże do Referatu Oświaty Kultury i Sportu oraz Zdrowia i 

Spraw Społecznych UMiG ul. Poznańska 18.  

6. Dostosować plan dowozów uczniów w każdym roku do kalendarza roku szkolnego ogłaszanego corocznie przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej. Godziny dowozu uczniów do szkół muszą być dopasowane do godzin zgłoszonych 

przez dyrektorów szkół.   

7. Zapewnienie płynności jazdy, tzn. w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności po stronie Wykonawcy,  

tj. awaria autobusów, kolizja drogowa, choroba kierowcy itp., Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować 

o tym fakcie Zamawiającego, a następnie kontynuować przewozy zastępczym autobusem o podobnych parametrach 

technicznych. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia autobusu zastępczego w czasie 20 minut od chwili 

wystąpienia zakłócenia. Wykonawca udostępni numer telefonu kierowcy/kierowców. 

8. Niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu wszelkich informacji, mających wpływ na organizację przewozów oraz 

wniosków w zakresie usprawnień technicznych.  

9. Przestrzeganie przepisów prawa, regulujących ruch drogowy i określających warunki techniczne pojazdów.  

10. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec pasażerów i osób trzecich za szkody wynikłe z ruchu pojazdów,  przewozu 

pasażerów oraz bagażu na zasadach ogólnych, określonych w powszechnie obowiązujący przepisach.  

11. W przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w organizacji roku szkolnego (np. skrócenie lekcji, 

zamknięcie szkoły czy dodatkowe zajęcia w dniu wolnym od nauki), Wykonawca powinien dostosować się do zaistniałej 

sytuacji – o której zostanie zawiadomiony przez Zamawiającego co najmniej jeden dzień przed jej wystąpieniem 

poprzez wprowadzenie dodatkowego kursu.  

12. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: 

a) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w zakresie realizacji 
przedmiotu umowy wskazane poniżej czynności - których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tj.: 

 kierowcy realizującego dowóz uczniów z domu do placówki oświatowej i z powrotem,  

 opiekuna, którego obowiązkiem będzie przeprowadzanie dzieci przez ulicę, wprowadzanie i wyprowadzanie  
z autobusu oraz zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się dzieci podczas przejazdu.  
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Zamawiający wymaga, aby te osoby zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę. Wykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku 
rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na 
to miejsce innej osoby, 

b) 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 pkt II.12 a) czynności. Zamawiający uprawniony jest  
w szczególności do:   

 żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 
oceny,  

 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,  
 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

c) 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 pkt II.12 a) 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, imion i nazwisk 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 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (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, 

 zaświadczenie 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, 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  
29 sierpnia 1997 r . o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

d) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących wskazane w pkt II.12 a) czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku 
zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę  
w wyznaczonym przez Zmawiającego 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 pkt II.12 a) czynności.   

e) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  
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13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników oraz za ich bezpieczeństwo  

w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia. 

14. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje środki z budżetu Gminy przekazywane na podstawie faktury przedstawionej  

przez Wykonawcę. Faktura musi określać faktyczną liczbę kilometrów przejechanych w danym miesiącu, potwierdzoną 

dodatkowym protokołem odbioru usługi podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. Zapłata faktury nastąpi 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od daty wpływy do siedziby 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z ww. protokołem odbioru usługi. 

 


