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ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
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Zriawiający=jićśt` dmina Purda z siedzibą: Purda 19, 1 1 J)30 Purda,
telefon: (89) 512 22 23, fiks:  (89) 512 22 80,

e-mail: uEfturda.Dl ;
adres strony intemetowęj Zamawiaj ącego : http /mip.purda.pl/wiadomo sci/3/1ista/Przetargi

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7:30 - 15 :30.

H.TRyBUDzriLENIAZAMÓ`iLiHEŃIA
1.   Przetarg nieograniczony -art.  39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1579)

zwanej dalej ustawą PzP.
2.   Wartość zamówieniajest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej dla dostaw i

usług w przepisach wydanych na podstawie art.  11  ust.  8  ustawy, od której jest uzależniony obowiązek

przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacj i Wspólnot Europęjskich, tj. 209 tys. euro.
3.   W  zakresie  nieuregulowanym  niniejszą  Specyfikacją  lstotnych  Warunków  Zamówienia,  zwaną  dalęj

#IWZ", mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.
4.   Zgodnie  z  art.  24aa  ustawy  Pzp  Zamawiający  najpierw  dokona  oceny  ofert,  a  następnie  zbada,  czy

Wykonawca,  którego  oferta  została  oceniona jako  najkorzystniejsza,  nie  podlega  wykluczeniu  oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.

m.   OPIS priżEbMIOTU ZAMólń7IEŃiA

1.    Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe dla uczestników Projelstu Przedszkole pełne wyzwań"
współfinansowanego   przez   Unię   Europęjską   w   ramach   Europejskiego   Funduszu   Społecznego   z
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  na  lata  2014-2020.  Oś
Priorytetowa 2:  Kadiy dla gospodarki, Działanie 2.1 : Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości
edukaęjiprzedszkolnęj.

2.    Łącznie przewiduje się osiemnaście wyjazdów dla grup od ok. 50 -80 osób (w zależności od wyjazdu).
3.    Szczegółowy wykaz zawierający adresy miejsc wyjazdu i dojazdu, orientacyjne terminy wyjazdów oraz

ilości   przewożonych  uczestników  Projektu,  zawiera  Załącznik  nr   1   do  wzoru  Umowy  stanowiącęj
Załącznik 1  do SIWZ.

4.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5.    Zamawiający nie ustala standardów o których mowa w art. 91  ust. 2a ustawy Pzp.
6.    Zamawiający nie stawia wymogu, o którym mowa w art. 36 ust. 2 pkt 14 ustawy Pzp.
7.    Zamawiający  stosownie  do  art.  29  ust.  3a  ustawy  Pzp,  infomuje,  że  nie  wvmafza  zatrudnienia  przez

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie
realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §
1  ustawy z dnia 26 czerwca  1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.  U.  z 2016 r. poz.1666 ze zm.;  dalęj:  Kodeks

pracy). Z charakteru zamówienia wynika, że usługi transportowe, realizowane w ramach tego zamówienia
nie mają charakteru ciągłego.

10.   Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):
Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą -60172000-4,

11.   Wykonawca   może   powierzyć   wykonanie   części   zamówienia   podwykonawcy.   Zamawiający   żąda
wskazania  przez  Wykonawcę  w  ofercie  części  zamówienia,  których  wykonanie  zamierza  powierzyć

podwykonawcom i podania przez Wykonawcę fim podwykonawców.
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|V._T_Ę_ĘMIN_]P7:YKO_NĄNIAZĄMOVYI_Ę_NIA
Termin realizacji zamówienia: od 02.11.2017 r. do 22.06.2018 r.

v.   INFORMAćłA 0 ż"óvriENIAcri 0 KTÓRyc-H--MOWA-_w ART±-67 UST_.--± PKT_-6  i 7 Pż-F
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.  1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

VI.ÓFERTy WARIAN-TOWE-/ AUKCJA EI:EKTRÓ-ŃICZŃA
1.   Zamawiający nie dopuszc2a składania ofert wariantowych.
2.   Zamawiający nie przewiduje aukcj i elektronicznej.

Vii.   W-ARUNkl uDż-IAŁU W__POS-TĘPOWĘNIU
0 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.    spełniają  warunki   udziału  w   postępowaniu   określone   w   art.   22  ust.   lb   ustawy   Prawo   zamówień

publ icznych, dooJczące :
1)  kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  o  ile  wynika  to

z odrębnych przepisów - posiadają licencję na wykonywanie transportii drogowego osób wydanej na

podstawie ustawy z dnia 6 września 2001  r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.  1907
ze zm.),

2)  sytuacji finansowej lub ekonomicznej -zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,
3)  zdolności technicznej  lub zawodowej, tj.:

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli: -
3.1     wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, ajeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał usługi, których przedmiotem
była co najimiej jedna usługa, polegająca na przewozie dzieci i/lub uczniów. Ocenę spełniania
warunku  udziału  w  postępowaniu  zamawiający  przeprowadzi  na  podstawie  załączonego  do
oferty wykazu usług i dowodów.

3.2     wykaże,    że   posiada    lub    będzie    dysponował   pojazdami    niezbędnymi    do    wykonania
zamówienia,  w tyin co najmniej  co najmniej  dwoma pojazdami, o  liczbie miejsc  siedzących
odpowiadającej  liczbie  uczestników  wskazanej  w  Załączniku  nr  1  do  Umowy  dla  danego
wyjazdu

3.3.   wykaże,    że    będzie    dysponował   osobami,    które    będą   uczestniczyć    w   wykonywaniu
zamówienia,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  niezbędnych  do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz infomacj i o

podstawie  do  dysponowania  tymi  osobami.  Wykonawca  potwierdzi  spełnianie  niniejszego
warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje kierowcami (Załącznik nr s do
SIWZ) w  liczbie odpowiadającej  co najmniej  liczbie autobusów zamieszczonych w  wykazie
oraz  że  dysponuje   opiekunami   w   liczbie   odpowiadającej   co  najmniej   liczbie  autobusów
zamieszonych  w  wykazie  (Załącznik  nr  7  do  SIWZ)  -  przy  czym  kierowca  nie  może  być

jednocześnie opiekunem przewożonych dzieci.
2.    Zamawiający  dokona  oceny  spełniania  w/w  warunków  zgodnie  z  fomułą  „spełnia  -  nie  spełnia"  w

oparciu o infomacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dostarczonych przez Wykonawcę.
3.    Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia,  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień

publicznych dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie.
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4.    Jeżeli   wykonawca   na   potwierdzenie   spełniania   warunku   wiedzy   i   doświadczenia   przedstawi   w
dołączonych wykazach lub dokumentach potwierdzających należyte wykonanie wskazanych w wykazach
zamówień  wartości  wyrażone  w  innej  walucie  niż  złoty,  2amawiający  do  oceny  spełnienia  warunku

przeliczy podaną wartość po średnim kursie tej waluty w stosunku do złotego publikowanym przez NBP
w dniu składania ofert.

5.    Zamawiający  może,  na każdym  etapie postępowania,  uznać,  że  Wykonawca nie  posiada wymaganych
zdolności,   jeżeli    zaangażowanie    zasobów   technicznych    lub    zawodowych    Wykonawcy   w    inne

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
6.    W przypadku składania ofefty wspólnej, warunki określone w Rozdziale VIl ust.  1  zostaną uznane przez

Zamawiającego za spełnione, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać je łącznie.
7.    Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale VIl ust.  1  pkt 3)

może   polegać   na   zdolnościach   technicznych   lub   zawodowych   innych   podmiotów,   niezależnie   od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

8.    Wykonawca,    który    polega    na    zdolnościach    lub    sytuacji    innych    podmiotów,    musi    udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w   szczególności   przedstawiając   zobowiązanie   tych   podmiotów   do   oddania   mu   do   dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zainówienia /oryginał zobowiązania.

9.    Zamawiający  ocenia,  czy  udostępniane  Wykonawcy  przez  inne  podmioty  zdolności  techniczne   lub
zawodowe,  pozwalają  na wykazanie  przez  Wykonawcę  spełniania warunków udziału  w postępowaniu
oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.
1  pkt 12-23 ustawy Pzp.

10.  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w Rozdziale VIl ust.  1  pkt 3), nie

potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego
podmiotu  podstawy  wykluczenia,  Zamawiający  żąda,  aby  Wykonawca  w  teminie  określonym  przez
Zamawiającego:   1)  zastąpił  ten  podmiot  innym  podmiotem  lub  podmiotami  lub  2)  zobowiązał  się  do
osobistego   wykonania   odpowiedniej   części   zamówienia,   jeżeli   wykaże   zdolności   techniczne   lub
zawodowe, o których mowa w Rozdziale VIl ust.  1 ppkt 3).

11.  Dokument,  z  którego  będzie  wynikać  zobowiązanie  podmiotu  trzeciego  powinien  wyrażać  w  sposób
wyraźny  i jednoznaczny  wolę  udzielenia  Wykonawcy,  ubiegającemu  się  o  zamówienie  odpowiedniego
zasobu oraz wskazywać:

1)   jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2)   w  jaki   sposób   zostaną   wykorzystane   zasoby   innego   podmiotu,   przez   Wykonawcę   przy

wykonywaniu zamówienia publicznego,
3)   jaki  jest   zakres   i   w  jakim   okresie   inny   podmiot   będzie   brał   udział   przy   wykonywaniu

zamówienia,
4)    czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w

postepowaniu    dotyczących    wykształcenia,    kwalifikacji    zawodowych    lub    doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

VI-ri-.    poDSTAiińr wyKLucŻEŃ-Lh
1.   0 udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie

art. 24 ust.1  pkt  12-23 ustawy Pzp.
2.   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców

samodzielnie musi wykazać brak podstaw do wykluczenia.
3.   Wykonawca  w  teminie  3  dni  od  zamieszczenia  na  stronie  intemetowej  Zamawiającego  infomacji  o
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której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w szczególności dotyczących fim oraz adresów Wykonawców,
którzy złożyli  oferty w teminie,  przekazuje  Zamawiającemu  oświadczenie  o przynależności  lub  braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia  16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.184, ze zm.), o której mowa w art. 24 ust.1  pkt 23
ustawy Pzp.

4.   Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r.  o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów,  złożyli  odrębne  oferty,  podlegają  wykluczeniu,  chyba  że
wykażą,  że  istniejące  między  nimi  powiązania  nie  prowadzą  do  zachwiania  uczciwej  konkurencji  w
niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.   Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1  pkt  13 i  14 ustawy Pzp oraz pkt  16-
20  ustawy  Pzp,  może  przedstawić  dowody  na  to,  że  podjęte  przez  niego  środki  są  wystarczające  do
wykazania rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem  lub

przestępstwem  skarbowym,  zadośćuczynienie  pieniężne  za  doznaną  krzywdę  lub  naprawienie  szkody,
wyczerpujące   wyjaśnienie   stanu   fktycznego   oraz   współpracę   z   organami   ścigania   oraz   podjęcie
konkretnych    środków    technicznych,    organizacyjnych    i    kadrowych,    które    są    odpowiednie    dla
zapobiegania     dalszym     przestępstwom     lub     przestępstwom     skarbowym     lub     nieprawidłowemu

postępowaniu   wykonawcy.   Zdania   pierwszego   niniejszego   ustępu   nie   stosuje   się,   jeżeli   wobec
wykonawcy,   będącego   podmiotem   zbiorowym,   orzeczono   prawomocnym   wyrokiem   sądu   zakaz
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania
tego zakazu.

6.   Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
7.  Zamawiający  może,  na  każdym  etapie  postępowania,  uznać,  że  wykonawca nie  posiada wymaganych

zdolności, technicznych lub zawodowych, jeżeli zaangażowanie zasobów technic2nych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

8.   Oświadczenia  i  dokumenty  składane  na  potwierdzenie  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  udziału  w

postępowaniu  mają  spełniać  wymagania  określone  w  ustawie  Pzp   i  w  przepisach  Rozporządzenia
Ministra  Rozwoju  z  dnia  26   lipca  2016  r.   w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz.  1126).

ix.  WYmż---oświADczEŃ     LUB     DokuMENTÓw   __ (ix.A),     po|WiEĘE5ZA±Ącyc_H
SP-E-Ł-ŃIAŃ-I-E    WA-R-UŃ-ków    Ub-Z-ri-ŁU    w    POŚT_ĘPO-w_AN-IU    tlx.B-t-    Q_kAZ__ B-riAK
PÓDŚTAwivYkLU-ćZENi_i-(IŻ:C)

K.A
1.   Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenia

w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

2.   Infomacje zawarte w oświadczeniach, stanowić będą wstępne potwierdzenie, że wykonawca:
1)  nie podlega wykluczeniu (oświadczenie zgodne z Załącznikiem nr 4 do SIWZ).
2)  spełnia warunki udziału w postępowaniu (oświadczenie zgodne z Załącznikiem nr 3 do SIWZ).

3.   W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  Wykonawców,  oświadczenie  w  zakresie
braku  podstaw  wykluczenia  składa  każdy  z  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
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IX.B
1)   Wykaz  usług  wykonanych  (Rozdział  VIl  ust.  1  pkt  3)  ppkt  3.1),  w  okresie  ostatnich  3  1at  przed

upływem  teminu  składania  ofert,  a jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym
okresie,  wraz z podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat wykonania i podmiotów,  na rzecz których
usługi   zostały   wykonane,   wraz   z   załączeniem   dowodów   określających   czy   te   usługi   zostały
wykonane  naleźycie,  przy  czym  dowodami,  o  których  mowa,  są referencje  bądź  inne  dokumenty
wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  usługi  były  wykonywane,  a jeżeli  z  uzasadnionej

przyczyny o  obiektywnym  charakterze  Wykonawca nie jest w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów-
inne dokumenty.  Wykaz musi potwierdzać  spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie
określonym w Rozdziale VII (Załącznik nr 6 do SIWZ);

2)    Wykaz pojazdów (Rozdział VIl ust.  1  pkt 3), ppkt. 3.2 dostępnych Wykonawcy, w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z infomacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.  Wykaz
musi potwierdzać spehiienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w Rozdziale
VII (Załącznik nr 7 do SIWZ);

3)   Wykaz osób, którymi będzie dysponować Wykonawca, przy realizacji zamówienia (Załącznik nr s
do SIWZ).

4)   0świadczenie  Wykonawcy,   potwierdzające,   że   zaproponowani   kierowcy   posiadają   wymagane
uprawnienia, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001  r. o transporcie drogowym

(tj. Dz. U. z 2016 r., poz.1907 ze zm. -Załącznik nr 9 do SIWZ).
nŁĆ

1.  W ce-lu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w
art.24  ust.   1   pkt  23  ustawy  Pzp,  Wykonawca  zobowiązany jest  do  przekazania  Zamawiającemu  w
teminie 3 dni od zamieszczenia na stronie intemetowej infomacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
Pzp (inf iormacji z otwarcia of iert)'.

Oświadczenia  wykonawcy   o   przynależności   albo   braku   przynależności   do  tej   samej   grupy
kapitalowej  (Zalącznik  nr  5  do  SIWZ);  w  przypadku  przynależności  do  tej   samej  grupy
kapitałowej   Wykonawca   może   złożyć   wraz   z   oświadczeniem   dokumenty   bądź   infomacje

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu.

UwQ\q:Qi`. Wvżej wvmienione oświadczenie należv Żlożvć w orvqinale.
2.    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione

w ust.  1  składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

k.    -INFÓ-RMACJ-A       0       SPOSÓBIE       -FOROŻUMIĘ_WANIA       SI_Ę       ZĄMAW_Ę|J-ĄCE_GÓ
Ż- WYKÓ-NAWCAMI  -ÓRAZ  PRŻEKAZ-YWAŃIA-  0ŚWIADĆZEŃ   I:UB  P_gKUMEŃ-TÓW,
A ---- TAkżri--   VV-kAZAŃ-IL---OŚ-ÓB---UPRAWŃló-Ńy_Cri  -_Pó---FÓ-R_O-Z-tjbI_IEW-ĄNń     -§EĘ
ż WYkoNAWĆAMI

1.  W  postępowaniu  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  infomacje  Zamawiający  i  Wykonawcy

przekazują w języku polskim.
2.  Zawiadomienia,    oświadczenia,    wnioski    oraz    infomacje    Zamawiający    oraz    Wykonawcy    mogą

przekazywać   pisemnie,   faksem   lub   drogą   elektroniczną,   za   wyjątkiem   oferty   oraz   oświadczeń   i
dokumentów wymienionych w niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania,
o  którym  mowa  w  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp)  dla  których  Prawodawca  przewidział  wyłącznie  formę

pisemną.
3.  W  korespondencji  kierowanej  do  Zamawiającego  Wykonawca winien  posługiwać  się  numerem  sprawy
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określonym w SIWZ.
4.  Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie

wi-y
być składane na adres:

Urząd Gminy w Purdzie
Purda 19,11U30 Purda

5.  Zawiadomienia,   oświadczenia,   wnioski   oraz   infomacje   przekazywane   przez   Wykonawcę   drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres: u      Durda.i)l , a fiksem na nr (89) 512 22 80.

6.  Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekaLzane za pomocą fiksu lub drogą
elektroniczną wymagąją na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia fdktu ich otrzymania.

7.    Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1)  w sprawie przedmiotu zamówienia: Agnieszka Wiśniewska: tel. (89) 522 89 58;
2)  w sprawie procedury: Marcin Kurowski: te]. (89) 522 89 72.

8.  Nie  będą  udzielane  wyjaśnienia  na  zapytania  dotyczące  niniejszej  SIWZ  kierowane  w  formie  ustnęj
bezpośredniej  lub telefonicznie.

9.  Zamawiający   nie   przewiduje   zwołania   zebrania   wszystkich   Wykonawców,   w   celu   wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących SIWZ.

xi.wiFŃffitiAŃI~ADo_Ty_ęzĄC_E_W_ĄDim4
Zamawiający nie wymąga wniesienia wadium

Kii.TĘEEiMŃżivĘĄZĄNIAOFĘRTĄ
Wykonawca  będzie  związany  ofćftą  przez  okres  30  dni  rozpoczynający  się  wraz  z  upływem  teminu
składaniaofert.

XIII.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA 0FERTY
1.    Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2.  Ofćrtę  składa  się,  pod  rygorem  nieważności,  w  fomie  pisemnej.  Zamawiąjący  nie  dopuszcza złożenia

oftrty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oftrty.
3.    Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikaęji istotnych warunków zamówienia.
4.  Ofertę  należy  sporządzić  w języku  polskim,  dokumenty  sporządzone  w języku  obcym  należy  składać

wraz z tłumaczeniem na język polski.
5.  Oferta   wraz   z   załącznikami   musi   być   podpisana   przez   osoby   upoważnione   do   reprezentowania

Wykonawcy  zgodnie  z  reprezentacją  wynikającą  z  właściwego  rejestni  lub  na podstawie  udzielonego

pełnomocnictwa.
6.    Oferta powinna zawierać:

1)   wypełniony  zgodnie  z  SIWZ  i  podpisany  fomulaiz  Oferta  -  zgodnie  ze  wzorem  stanowiącym
Załącznik nr 2 do SIWZ; (w oiyginale);

2)    0świadczenia, o którym mowa w rozdziale IX, podrozdziale IX.A ust.  2 pkt  1  i 2, odpowiednio  -
Załącznik nr 4 do SIWZ (w oryginale) i Załącznik nr 3 do SIWZ (w oryginale)  ;

3)   Pełnomocnictwo (w orvme lub kooii uwierzvtelnionei  Drzez notariusza` do działania w imieniu
wykonawcy,.

4)    Oświadczenia i Wykazy określone w Załącznikach nr 5 - 9 SIWZ.
7.    Oświadczenia,  o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26  lipca 2016 r.  w sprawie

Strona 7 z 33



Fundusze
Europej.skie
Program Regionalny

19
#`zr""€®Zdroweżycie,czystyzysk

Unia Europejska
Eu ropejsl(i Fundusz Społeczny

Znak spmwy: GFH271.43 2017

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia  (Dz.U.  z.2016  r.,  poz.1126)  dotyczące  Wykonawcy  i   innych  podmiotów,  na  których
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, skladane
są w oryginale.

8.   Dokumenty,  o  któTych  mowa w ww.  rozporządzeniu,  inne  niż oświadczenia,  o  któiych  mowa w ust.7,
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

9.   Poświadczenia  za  zgodność  z  oryginałem  dokonuje  odpowiednio  wykonawca,   podmiot,   na  którego
zdolnościach   lub   sytuaęji   polega   Wykonawca,   Wykonawcy   wspólnie   ubiegąjący   się   o   udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie, które każdego z nich dotyczą.

10.Wykonawcy  mogą wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia.  Wykonawcy  występujący wspólnie,
ustanawiają na i)iśmie Dełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w

postępowaniu i zawarcia umowy zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.
11.Wykonawcy, występujący wspólnie, ponoszą solidamą odpowiedzialność 2a wykonanie umowy -art.141

ustawy Pp'
12.   Ofertę, zawierającą wymagane dokumenty i oświadczenia, należy złożyć w zamkniętęj kopercie

/opakowaniu/ do Zamawiąjącego na adres:
Urząd Gminy w Purdzie
Purda 19,11m30 Purda

oraz opisać odpowiednio:

„Oferta   na   usługi  transportowe  dla  uczestników  Projektu:   ,J'rzedszko]e  pelne  wyzwań".   Znak
sprawy: GK1271.43.2017. Nie otwierać przed godz. 10:30 w dniu 26.102017 r."

13. Nie   ujawnia  się   infomacji   stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o
zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji, jeżeli  Wykonawca,  nie  późnięj  niż  w  teminie  składania  ofćrt,
zastrzegł,   że  nie  mogą  być  one  udostępniane  oraz  wykazał,   iż  zastrzeżone   informacje   stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.  86 ust.4
ustawy Pzp.

14.  Przed upływem terminu składania oftrt,  Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej  ofćriy lub

ją wycofać.  Zmiany w ofercie  lub jej  wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod
iygorem nieważności przed upływem terminu składania oferL Zmiana oftrty musi być złożona według
takich  samych  zasad jak  oferta  a  opakowanie  winno  zawierać  dodatkowe  oznaczenie:  „ZMIANA
OFERTY".

kiv.    MIEJŚCE I TERMIN SKŁAD-AŃiA-I-OTWARCIA OFERT
1.    Mieisce i termin skladania ofert

1)    Oferty należy składać:
Urząd Gminy w Purdzie
Purda 19,11J)30 Purda
Kancelaria ®arter, pokój nr 1)

2)    Termin składania ofćrt: do dnia 26.102017 r. do godz.10:15.
3)    Za temiin złożenia ofćriy przyjęty będzie dzień i godzinajej otrzymania przez Zamawiającego.
4)   Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po teminie.

2.    Mieisce i termin otwarcia ofert
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1)   Otwarcie ofert odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Pudzie, Puda 19,11-030 Purda.
2)   Temin otwarcia ofert: dnia 26.10.2017 r. godz. 10:30.
3)   Otwarcie ofertjestjawne i następuje bezpośrednio po upływie teminu do ich składania.
4)    Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością ich złożenia do Zamawiającego.
5)   Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza  przezmaczyć  na

sfinansowanie zamówienia.
6)   Podczas  otwarcia  ofert  Zamawiający  poda  nazwy  oraz  adresy  Wykonawców,  a  także  infomacje

dotyczące ceny, teminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawariych
w ofertach -w zakresie jakim dotyczy.

3.    NiezwŁocznle   po   otwar`ciu   ofert   Zfimawial.cv   znmJeóci   na   .tronle   interT)etowei   iBfo[ma€]e
dotvcz@ce:

1)   kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2)   fim oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferiy w teminie,
3)   ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancj i i warunków płatności zawartych w ofertach

-w zakresie jakim dotyczy.

UWAGA

Wykonawca,  w terminie 3  dni od zamieszczenia na stronie intemetowej  hftp:/mip.puda.pl/   informacji,  o
której mowa w ust.  3 przekazmje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp.
Wraz  ze   złożonym   oświadczeniem,   Wykonawca  może   przedstawić   dowody,   że   powiązania   z   innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

*V.    OPI_S Ś_PÓSOBU OBLlczEŃIA CENY OFERTY

1.   Cena  ofertowa  -  cena,  za  którą  wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia,
łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2.   Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia.

3.    Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
4.   W przypadku różnicy ceny ofertowej podanej  liczbowo i słownie w fomularzu ofertowym, za właściwą

uznaje się cenę podaną liczbowo.
5.   Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej  oferty dolicza do

przedstawionej  w  niej  ceny  podatek  od towarów  i  usług,  który  miałby  obowiązek  rozliczyć  zgodnie  z
tymi  przepisami.  Wykonawca,  składając  ofertę,  infomuje  Zamawiającego,  czy  wybór  oferty  będzie

prowadzić  do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towani
lub  usługi,  któiych  dostawa  lub  świadczenie  będzie prowadzić  do jego  powstania,  oraz wskazując  ich
wartość bez kwoty podatku.

6.    Cenyjednostkowe złożone w ofercie nie mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.

KVI.  INFORMACJA 0 WALUTACH 0BCYCH
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

nrvri.ÓPIS   myT-rikiów,   KTókyMI   ZAMAWIATĄcy-BĘDZIE   -Ś_IĘ---KIEROwĄŁ   PRZv
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WRAZ  Z  PODANiEM---WA-ć  TycH  KRYTERiów  i  SPOS0BU

1.    Przy    ocenianiu   ofert   zamawiający    będzie    kierował    się    podanymi    kryteriami:    Cena-   60%,    ,
Bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa w autobusach - 20%,  Temin płatności wynagrodzenia - 20%.
Ocena punktowa oferty nastąpi zgodnie ze wzorem:

0p--Pc+Pp8+PT
gdzie:

Op       -      ocenapunktowaoferty,
Pc       -      liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena"

PBPB      -      liczba  punktów   uzyskanych   w   kTyterium   „Bezwładnościowe   pasy   bezpieczeństwa  w
autobusach"

PT       -      liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin płatności wynagrodzenia"

1.1.        Liczba punktów (Pc) w kryterium „Cena" obliczana będzie według wzoru:

pc-%x60pk,

gdzie:
Pc          -      liczba punktów w kry(erium „Cena"
CN          -      spośród ofert nie odrzuconych najniższa łączna cena bmtto oferiy
CB          -      łączna cena brutto badanej ofefty

1.2. Liczba  punktów  (PBPB)  w  kryterium  „Bezwładnościowe  pasy  bezpieczeństwa  w  autobusach"

przyznawana będzie w następujący sposób:
1)   Autobus bez bezwładnościowych pasów bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów -0 pkt.
2)   Autobus  wyposażony w bezwładnościowe  pasy  bezpieczeństwa dla wszystkich  pasażerów -

20 pkt.
Łączna ilość punktów do uzyskania w tym kryterium to 20 pkt.

1.3.Liczba   punktów   (PT)   w   kryterium   „Temin   płatności   wynagrodzenia"   przyznawana   będzie
w następujący sposób:

1)    14 dni-O punktów;
2)    21 dni-10punktów;
3)    30 dni-20punktów.
UWAGA

1.3.1.  Jeżeli  Wykonawca  zaoferuje  temin  płatności  wynagrodzenia  poniżej   14  dni,  jego  oferta
zostanie odr2ucona.

1.3.2.  W przypadku wpisania przez Wykonawcę w fomularzu Oferta, innych wartości niż podane w
Rozdziale XVIl ust.  1  pkt 1.3 ppkt  1  -3  SIWZ, Zamawiający poprawi zapis odnoszący się do
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teminu płatności do liczby która jest niższa, podanej w określonych punktach np.16 -20 dni
-    Zamawiający  uzna,  że  Wykonawca  oferuje  14  -dniowy  temin  płatności;  22  -29  dni -

Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 21 -dniowy temin płatności,
1.3.3.  W  przypadku  podania  przez  Wykonawcę  teminu  płatności  powyżej  30  dni,  Zamawiający

uzna że termin płatności wynagrodzenia wynosi 30 dni.

Łączna ilość punktów do uzyskania w tym kryterium to 20 pkt.

2.    Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta spośród ofert nie odrzuconych, która w sumie uzyska
największą  liczbę  punktów.  Maksymalnie  wykonawca  może  uzyskać   100  punktów.  Obliczenia  będą
dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3.    Zamawiający  infomuje,  że  odrzuceniu będą podlegać te  oferty,  które nie  będą spełniać minimalnych
wymagań określonych SIWZ.

Xviri. INFORMAC]ri 0 FORMALNÓŚCIACH, -TAKIE-POWIŃNy ZOSTAĆ DOpEŁNION_Ę PO
WYBÓRZE O-F-ERTY W-ĆELU ZAWARCLi UMÓ\hry

1.   Przed  podpisaniem  umowy,  wybrany  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  infomacje  niezbędne  do
wpisania  do  treści  umowy  np.   imiona  i  nazwiska  uprawnionych  osób,  które  będą  reprezentować
Wykonawcę przy podpisaniu umowy, dane kontaktowe, nr rachunku, itp.

2.  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.  183 ustawy Pzp, w
teminie nie krótszym niż 5  dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej  oferty

jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo  10 dni -
jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

3.   Umowa będzie mogła zostać zawarta przed upływem ww. teminów,jeżeli w postępowaniu:
1)   została złożona tylkojedna oferta lub
2)   upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art.  180 ust.

2   ustawy  Pzp,   lub  w  następstwie  jego  wniesienia  lzba  ogłosiła  wyrok   lub  postanowienie
kończące postępowan ie odwoławcze.

*Ix.  wyMAĆANIA DÓ-TvCZĄĆ_E ZABEZplECZEŃIA NA_i±EżyTE-GO W+rĘ-QNANn UMO_|ł!y
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XŻ: ISTOTŃE   DLA   ŚTROŃ-POSTANOWIE-ŃIA,   KTÓRE   ZOSTANĄ   `hcE'ROVVA-DZQN-E   D_Q
T-REŚCI-Z-AWIERANEJUMOWYWSPRAWIEŻAMÓWIENIA-PUĘ_L-ICZNE-ĆÓ
1.  Umowa  z  wybranym  Wykonawcą  zostanie  zawarta  na  warunkach  określonych  we  wzorze  umowy

stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
2.  Złożenie przez Wykonawcę oferty jest równoznaczne z akceptacją wzoru umowy oraz zobowiązaniem do

zawarcia umowy na warunkach w niej określonych.
3.  Umowa   z   wybranym   wykonawcą   zostanie   zawarta   w   miejscu   i   teminie   wyznaczonym   przez

Zamawiającego.

XXI.     ZWRÓT KOŚ-ŻTÓW UDZIAŁU W PQST-ĘPOWANIU

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
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ki[-I-I-. - POUCZENIE 0 ŚkóDKACH OCHRONY P-RAI-WNEJ PRZY_SĘju€-U-ĘĄ-Ć-YCH
VVY-K-oŃ-A-W-C-oM

1.  Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w  uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  namszenia  przez
zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2.  Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej  z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej
w   postępowaniu   o   udzielenie   zamówienia   lub   zaniechania  czynności,   do   której   zamawiający  jest
zobowiązany na podstawie ustawy.

3.  Odwołanie powinno wskazywać czynność  lub zaniechanie czynności zamawiającego,  której  zarzuca się
niezgodność  z  przepisami  ustawy,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie  zarzutów,  określać  żądanie  oraz
wskazywać okoliczności fdktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4.  Odwołanie  wnosi   się  do  Prezesa  lzby  w  fomie  pisemnej   lub  w  postaci  elektronicznej,  podpisane
bezpiecznym   podpisem   elektronicznym   weryfikowanym   przy   pomocy   ważnego   kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5.  Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się zjego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż
zamawiający  mógł zapoznać  się  z treścią odwołania przed  upływem teminu  do jego  wniesienia, jeżeli

przesłanie  jego   kopii   nastąpiło   przed   upływem   teminu   do  jego  wniesienia  przy   użyciu   środków
komunikacjielektronicmej.

6.  Odwołanie  wnosi  się  w  teminie   5   dni   od   dnia  przesłania  infomacji  o  czynności  zamawiającego
stanowiącej  podstawę jego  wniesienia  -jeżeli  zostabJ  przesłane  w  sposób  określony  w  art.   180  ust.  5
zdanie drugie ustawy Pzp, albo w teminie 10 dni -jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7.  Odwołanie  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,  także  wobec  postanowień  specyfikacji  istotnych
warunków  zamówienia,  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  dnia  zamieszczenia  ogłoszenia  w  Biuletynie
Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie intemetowej.

8.  Odwołanie  wobec  czynności  innych  niż określone  w  ust.  6  i  7  wnosi  się  w teminie  5  dni  od  dnia,  w
którym   powzięto   lub   przy   zachowaniu   należytej   staranności   można   było   powziąć   wiadomość   o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9.   Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej opisane są w Dziale Vl ustawy Pzp.

XXIII. INFORMACJE DODATKO\VE

Zgodnie z art. 24 ust.1  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r.,

poz. 922) Zamawiający infomuje, iż:
1.  administratorem Pani/Pana danych osobowychjest Gmina Puda, Purda 19,11-030 Puda,
2.  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  przeprowadzenia  postępowania  mającego  na  celu

wybór  najkorzystniejszej   oferty   oraz   wykonania   umowy   zawartej   w   wyniku   rozstrzygnięcia  tego

postępowania,
3.  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia w

Gminie Puda czynności kontrolnych i audytowych,
4.  posiada   Paniman   prawo   dostępu   do  treści   swoich   danych   oraz   ich  poprawiania,   podanie   danych

osobowych jest dobrowolne,  przy czym  niezbędne do udziału w postępowaniu mającym  na celu wybór
najkorzystniej szej oferty, zawarcia oraz wykonania umowy.
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XXIV.-POSTA-NOWIENiA--koŃCoWE

Załączniki wymienione w SIWZ stanowią jej integralną część

Purda,dnia.H`h..Ę'fi.Ę...|%.T.......r.

(podpis
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OVzór)

Zalącznik Nr 1 do SIWZ

zawarta w dniu  ..................  r. pomiędzy:

Gminą   Purda,   z   siedzibą   w   Purdzie   przy   ul.   Purda    19,    11-030   Purda,   REGON   nr   510743189,
zarejestrowanym    podatnikiem    podatku    od    towarów    i    usług,    NIP    739-375-67-20,    zwaną    dalej

„Zamawiającym,
reprezentowaną przez:
Piotra Ploskiego -Wójta Gminy Purda
Przy kontrasygnacie Pau]iny Popławskiej   - Skarbnika Gminy Purda.
a

zwanym dalej „Wykonawcą"

łącznie zwanych dalej „Stronami",

w  wyniku  przeprowadzonego  przez  Zamawiającego  postępowania  o udzielenie  zamówienia  publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.  39 ustawy Pzp, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia
.................... oraz załączników do niej,

zwana dalej „Umową",

o następującej treści:

§1.

1.    Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe dla uczestników Projektu „Przedszkole pełne wyzwań"
współfinansowanego   przez   Unię   Europejską   w   ramach   Europejskiego   Funduszu   Społecznego   z
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Wamińsko-Mazurskiego  na  lata  2014-2020.  Oś
Priorytetowa 2:  Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 : Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości
edukacjiprzedszkolnej.

2.    Łącznie  przewiduje  się  osiemnaście  wyjazdów  W  dla  grup  od  ok.  50  -  80  osób  (w  zależności  od
wyjazdu).

3.    Szczegółowy wykaz zawierający adresy miejsc wyjazdu i dojazdu, orientacyjne teminy wyjazdów oraz
ilości   przewożonych  uczestników  Projektu,  zawiera  Załącznik  nr   1   do  wzoru  Umowy   stanowiącej
Załącznik 1  do SIWZ.

4.    Wykonawca zobowiązuje się do przewo2u uczestników Projektu (dowóz i odwóz) ujętych w Załączniku
nr 1 do Umowy pojazdami przedstawionymi w wykazie stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

5.    Ewentualna  zmiana  liczby  uczestników  Projektu  (skutkującej  zmianą  środka  transportu)  nie  wymaga
aneksu do Umowy.

6.    Zamawiający  infomuje,  że  w  przypadku  wyjazdów  W3  i  W10 jest  przewidywany  wspólny  wyjazd
uczestników Projektu (z dwóch lokalizacji: odpowiednio łącznie  141  uczestników dla wyjazdu W3  i  139
uczestników dla wyjazdu W 10).
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7.    Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z

ustawą z dnia 20 czerwca  1997 r. -Prawo   o ruchu drogowym (tj.  Dz.  U.  z 2017 r., poz.  1260 ze zm.)
oraz ustawą z 06 września 2001 r. -o transporcie drogowym (tj . Dz. U. z 2016 r., poz.  1907 ze zm.).

8.    Ilekroć  w  Umowie jest  mowa  o  autobusach,  należy  przez  to  rozumieć  pojazdy  którymi  Wykonawca
będzie realizować przedmiot zamówienia

§2.
1.    Wykonawca   zapewnia  właściwą  jakość   usługi   (należyty   stan   techniczny  pojazdów,   ogrzewanie   w

pojazdach,  czystość pojazdów,  dyspozycyjność) oraz gwarantuje wszystkim przewożonym uczestnikom
Projektu miejsca siedzące w trakcie wszystkich wyjazdów objętych przedmiotem zamówienia.

2.    Zamawiający zastrzega, że w przypadku wątpliwości co do stanu technicznego pojazdów, może wezwać
Policję,   celem   stwierdzenia  czy   środek  transportu  przeznaczony  do   wyjazdu   spełnia  przewidziany

przepisami prawa, oraz zapisami ust.  1 tego paragrafl), wymogi bezpieczeństwa.
3.    Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za zdrowie  i  życie uczestników Projektu podczas przewozów  na

zasadach określonych przez przepisy ustawy z dnia 23  kwietnia  1964 r. -Kodeks cywilny (tj. Dz.  U.  z
2017 r., poz. 459 ze zm.).

4.    Wykonawca   przez  cały   okres   trwania   umowy   pokrywa   wszelkie   koszty   ubezpieczenia  pojazdów
i   przewożonych   osób   od   ewentualnych   następstw   nieszczęśliwych   wypadków   mogących   nastąpić
w trakcie realizacji Umowy,

5.    W   przypadku  awarii   autobusu  z  jakichkolwiek  przyczyn  (np.   braku   możliwości   wyjazdu   pojazdu
w  trasę,  uczestnictwa  pojazdu  w  wypadku  lub  kolizji  drogowej  )  na  Wykonawcy  ciąży  obowiązek
zapewnienia na swój koszt zastępczego środka transportu w celu realizacji Umowy:

1)   w  odniesieniu  do  wyjazdów  Wl  -  W9,  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dostarczenia  zastępczego
środka  transpoitu  w  czasie  do  60  minut  od  momentu  zgłoszenia  awarii  pojazdu  i  niezwłoczne

powiadomienie o tym Zamawiającego.
2)   w  odniesieniu  do  wyjazdu  W10  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dostarczenia  zastępczego  środka

transpoitu   w   czasie   do    180   minut   od   momentu   zgłoszenia   awarii    pojazdu   i   niezwłoczne

powiadomienie o tym Zamawiającego
6.    W   przypadku   braku   możliwości   zrealizowania   przewozu   Wykonawca   pokryje   dodatkowe   koszty

przewozu wynikłe z wykonania usługi przez podmiot zastępczy wybrany przez Zamawiającego
7.    Wyposażenie autobusu musi być zgodne z obowiąziłjącymi przepisami z zakresu bhp i p.poż.
8.    Wykonawca   zobowiązuje    się    świadczyć    usługi    będące    przedmiotem    Umowy   tylko    pojazdami

wykazanymi  w  Załączniku  nr  7  do  SIWZ.  Każda  zmiana  pojazdu  do  świadczenia  usługi  musi  być
zaakceptowana przez Zamawiaj ącego.

9.    Zamawiający  przed   podpisaniem   Umowy,   zastrzega   sobie  prawo,   do  okazania  przez  Wykonawcę
autobusów, którymi będą przewożeni uczestnicy Projektu, pod rygorem jej niezawarcia.

10.  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany poszczególnych teminów wyjazdów uczestników Projektu,
o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy.

11.  Zamawiający poinforinuje Wykonawcę w teminie 5 dni przed planowanym wyjazdem (W) o potrzebie
udostępnienia pojazdu.  W takim  przypadku,  Wykonawca jest  zobowiązany  do  udostępnienia  autobusu
wraz z kierowcą w wyznaczonym przez Zamawiającego teminie.

12.  Zmiana  Hamonogramu  Wyjazdów,  o  których  mowa  w  Załączniku  nr   1   do  Umowy,  nie  stanowi

podstawy do zmian jej zapisów w formie aneksu.
§3.

Umowę zawiera się na czas określony: od 02 listopada 2017 r. do 22 czerwca 2018 r.

§4.
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1.    Wykonawca osobiście wykona kluczowe części zamówienia.
2.    Zamawiający  dopuszcza  zlecenie  podwykonawcom  części  usług,  które  zostały  wymienione  w  ofercie

Wykonawcy.
3.    Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  pehą  odpowiedzialność  za  usługi,  które  wykonuje  pizy

pomocy podwykonawców.

§5.
1.    Za   wykonanie   usług   będących   przedmiotem   niniejszej   Umowy   określonych   w   §    1   Wykonawcy

przysługuje   wynagrodzenie   ustalone   zgodnie   ze   złożoną   ofertą   w   wysokości   .................   brutto
(słownie: ),        w        tym        podatek        VAT        naliczony        zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

2.    Wykonawca wystawi famrę/rachunek w teminie 7 dni od daty wykonania każdej usługi wyjazdu (W).
3.    Wynagrodzenie  płatne   będzie  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy  wskazany  na  f*turze/rachunku,

w terminie ...... dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
4.    Faktura  powinna  być  wystawiona  w  następującej  sposób:  Nabywca:  Gmina  Purda,  Purda  19,11-030

Purda, NIP 739-375-67120.
5.    Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6.    Wynagrodzenie ryczałtowe,  o którym mowa w ust  1.  obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją

usług  objętych  Umową  (z  zastrzeżeniem  ust.  2  tego  paragraft),  w  tym  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu
oszacowania  wszelkich  kosztów  związanych  z  realizacją  przedmiotu  Umowy,  a  także  oddziaływania
innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

§6.
1.    Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i posiadania umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności

cywilnej   za  szkody  oraz  od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków  dotyczących  pracowników,  osób
trzecich i mienia, powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej  Umowy, w tym także
ruchem  pojazdów  mechanicznych  w  okresie  realizacji  przedmiotu  Umowy.  Obowiązek  Wykonawcy

posiadania  polisy,  o  której   mowa  w  zdaniu  poprzedzającym  dotyczy  całego  okresu  wykonywania
przedmiotu niniej szej Umowy.

2.    Koszty ubezpieczenia ponosi wykonawca.
3.    Wykonawca    jest    zobowiązany    do    przedstawienia    na    każde    żądanie    Zamawiającego    polisy

ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek.
4.    W  przypadku  wygaśnięcia  ubezpieczenia  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  Umowy  Wykonawca  bez

wezwania przedłuży ubezpieczenie, a kopię polisy dostarczy niezwłocznie Zamawiającemu.

§7.

1.    Wykonawca zapłaci zamawiającemu:
1)    w wysokości 500,00 zł za każdorazowy brak wyjazdu autobusu w trasę,
2)    w wysokości 200,00 zł za każdorazowe naruszenie zapisów § 2 ust.1,
3)    w wysokości 200,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w stosunku do czasu określonego w

§ 2 ust. 4 Umowy,
4)    w  wysokości  100,00  zł  za  każdą  godzinę  opóźnienia  ustalonego  wyjazdu,  o  któiym  §  2  ust.   10

Umowy,
5)    w wysokości 500,00 zł za każde naruszenie zapisów § 6 Umowy
6)   w   przypadku   odstąpienia   przez   Wykonawcę   od   umowy   z   przyczyn   niezawinionych   przez

Zamawiającego -10 % kwoty brutto określonej w § 5 ust.1 Umowy
2.    Wykonawca  może   naliczyć  Zamawiającemu  kary  umowne   za  odstąpienie   od   umowy  z  przyczyn

zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust.  1.
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3.    Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych,  o  ile  wartość  fritycznie

poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
4.    Wykonawca  nie  może  zbywać  na  rzecz  osób  trzecich  wierzytelności  powstałych  w wyniku  realizacji

niniejszej umowy.
5.    Jeżeli  na  skutek  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  obowiązków  wynikających  z  Umowy

powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżone kary umowne, bądź szkoda powstanie z innych powodów
niż   te,    dla   których   zastrzeżono   kary,    Zamawiający   ma   prawo   dochodzenia   od    Wykonawcy
odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym.

§8.
1.    Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przyjmowania  wszelkich  zawiadomień  od  Zamawiającego  w Dni

Robocze za pomocą:
1)     faxu:  .....................-

2)     e-maila:  .......... „ ...........,

3)   poczty na adres podany przez wykonawcę:
lub przekazanych osobiście w fomie pisemnej przez przedstawiciela Zamawiającego.

2.    Zamawiający zobowiąz`łje się do przyjmowania wszelkich zawiadomień od Wykonawcy w Dni Robocze
Za P0mocą:
1)    faxu: (089) 512 22 80,

2)   e-maila: ug@puda.pl,
3)   poczty na adres podany przez Zamawiającego: Gmina Purda, Purda 19,11-030 Puda,
lub przekazanych osobiście w fomie pisemnej przez przedstawiciela Wykonawcy.

3.    Każda ze  Stron zobowiązana jest do  infomowania drugiej  Strony o każdej  zmianie miejsca siedziby,
numeru  telefaksu  lub  adresu  poczty  elektronicznej.  Jeżeli  Strona  nie  powiadomiła  o  zmianie  miejsca,
siedziby,  numeru telefaksu  lub  adresu  poczty  elektronicmej,  zawiadomienia wysłane  na ostatni  znany
adres siedziby, numer telefiaksu lub adres poczty elekti.onicmej, Strony uznają za doręczone.

4.    Wszelkie terminy określone w Umowie są liczone od Dnia Roboczego następującego po dniu doręczenia

pisma.

§9.
1.    W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić
od   umowy  w  teminie   30  dni  od  powzięcia  wiadomości   o  powyższych  okolicznościach.   W  takim
wypadku  Wykonawca  może  żądać  jedynie  wynagrodzenia  należnego  mu  z  tytułu  wykonania  części
umowy.

2.    Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, bez wyznaczania dodatkowego teminu,
w przypadku:
1)    Stwierdzenia minimum trzech przypadków nieteminowego lub niezgodnego z umową świadczenia

usług będących przedmiotem niniejszej Umowy. W takim przypadku odstąpienie od Umowy winno
nastąpić w ciągu  10 dni od dnia zaistnienia trzeciego przypadku nietemiinowego lub niezgodnego z
umową  świadczenia  usługi.  Okoliczność  wystąpienia  nieteminowego  lub  niezgodnego  z  Umową
świadczenia usługi winna być stwierdzona pisemnie przez przedstawiciela Zamawiającego.

2)   Nie dostarczenia ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 6 ust.  1.
3)    Wykonawca   pomimo   uprzednich   pisemnych,   co   najmniej   dwukrotnych,   zastrzeżeń   ze   strony

Zamawiającego,  nie  wykonuje  usług  zgodnie  z  postanowieniami  Umowy  lub  dwukrotnie  będzie
nałożona na niego którakolwiek z kar o której mowa w paragrafie 7 Umowy,
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4)   Zamawiający  odstąpi  od  umowy  gdy  Wykonawca  utraci  uprawnienia  do  wykonania  przedmiotu
zamówienia.

5)    odstąpienia od realizacji Projektu „Przedszkole pełne wyzwań".
3.    Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający opóźnia się co najmniej  o

30 dni z zapłatą wynagrodzenia, o którym mowa § 4 ust.  1  Umowy.
4.    Odstąpienie  od  Umowy  pod  rygorem  nieważności  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej   i  zawierać

uzasadnienie takiego oświadczenia.

§11.

1.    Zakazuje  się  zmian  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,  na  podstawie  której
dokonano  wyboru  Wykonawcy,  z  zastrzeżeniem  art.   144  ust.   1   pkt  3-6  ustawy  Prawo  zamówień

publicznych.
2.    Zamawiający, przewiduje zmianę postanowień niniejszej Umowy w przypadku:

1)    zaistnienia   okoliczności,   których   nie   można   było   przewidzieć   w   chwili   zawarcia   umowy,
noszącego  znamiona  siły  wyższej  (długotrwałe  zjawiska  atmosferyczne  tj.  śnieżyce,  zamiecie,
opady, powodzie itp.),

2)    zmiany   stawki   podatku   od   towarów   i   usług  -   uprawniające   Strony   do   zmiany   wysokości
wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia

przez Wykonawcę
3.    W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową wiąże oferta Wykonawcy, postanowienia zawarte w

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  a  także  stosuje  się  przepisy  ustawy  prawo  zamówień

publicznych,  kodeksu  cywilnego,  ustawy  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych  oraz  aktów
wykonawczych do tych ustaw.

4.    Właściwym   do   rozpoznawania   sporów   wynikłych   na   tle   realizacji   niniejszej   umowy   jest   sąd

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zmawiającego.
5.    Umowa   sporządzona   została   w   trzech  jednobrzmiących   egzemplarzach,   dwa   egzemplarze   dla

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:
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Zalącznik nr 1 do
Umowy nr GKI.271.43.2017 z dnia ......

IIARMONO GRAM WYJAZDÓW

Nr
Trasa

Ilość Planowany Ilość osób podczas

wyjazdu wy).azdów termin jednego wyjazdu

Wl

Publiczne Przedszkole „Jarzębinki" w Klewkach,

2
XLO(II.2017XI.2017 7 1 dzieci Klewki4opiekunówKlewki 138,10-687 0lsztyn -Teatr ljalek w

Olsztynie, ul. Bartosza Głowackiego  17,11-041

Olsztyn - Publiczme Przedsżkole „Jarzębinki" w
Klewkach, Klewki 138,10-687 0lsztyn

W2

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku

2
XLKII.2017 50 dzieci Klebark

Wielkim, Klebark Wielki 9,10-687 01sztyn -Teatr
Lalek w Olsztynie, ul. Bartosza Głowackiego  17,

1 1 -04 1  Olszt)m - Zespół Szkolno-Przedszkolny w 11.2018 10 opiekunów

Klebarku Wielkim, Klebark Wielki 9,  10-687
Olsztyn

W3*

Publiczne Przedszkole „Jarzębinki" w Klewkach,

2

wyj azdy wspólneXI«II.20171„1.2018 71 dzieci Klewki50dzieciKlebark20opiekunów

Klewki 138,10-687 0lszt)m  -Wamińsko -
Mazurska Filhamoria im. Feliksa
Nowowiejskiego w Olsztynie,  ul. Bartosza
Głowackiego 1,  10447 0lsztyn -Publiczne
Przedszkole „Jarzębinki" w Klewkach, Klewki
138,10-687 0lsztyn

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku
Wielkim, Klebark Wielki 9,10-687 0lsztyn -
Wamińsko - Mazurska Filhamonia im. Feliksa
Nowowiejskiego w Olsztynie,  ul. Bartosza
Głowackiego  1,10-447 01szt)m -Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Klebarku Wielkim, Klebark
Wielki 9,10-687 0lszt)m

W4

Publiczne Przedszkole „Jarzębinki" w Klewkach,

2
XI/XII.2017IIlflv.2018 71  dzieci Klewki10opiekunówKlewki 138,10-687 01sztyn -Muzeum Warmi i

Mazur w Olsztynie, ul. Zamkowa 2,11-041

Olsztyn - Publiczne Przedszkole „Jarzębinki" w
Klewkach, Klewki 138,10-687 0lsztyn

W5

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku

2
XIKII.2017 50 dzieci Klebark

Wielkim, Klebark WieHd 9,10-687 0lsztyn -
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, ul.
Zamkowa 2,11-0410lsztyn -Zespół Szkolno- IIMV.2018 10 opiekunów

Przedszkolny w Klebarku Wielkim, Klebark
Wielki 9,10-687 0lsztyn

Strona 19 z 33



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Znak: GKI.271.43 .2017

®
ż%'zv"«€eZdroweżytie,czystyzysk

Unia Europej.ska
Europejski Fundusz Społeczny

W6

Publiczne Przedszkole „Jarzębinki" w Klewkach,

2
XIKII.2017IIIAV.2018 71  dzieci Klewki10opiekunów

Klewki 138,10-687 0lszt)m -Playschool w

Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 4/6,   10-539
Olszt)m - Publiczme Przedszkole „Jarzębinki" w

Klewkach, Klewki 138,10-687 0lsztyn

W7
Przedszkole w Klebarku Wielkim - - Playschool w

1 III/IV.201 8
50 dzieci Klebark10opiekunów

Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 4/6,   10-539

Olsztyn - Przedszkole w Klebarku Wielkim

W8

Publiczne Przedszkole „Jarzębinki" w Klewkach,

2
XIKII.2017 71 dzieci Klewki

Klewki  138,10-687 01sztyn  -Biblioteka
Publiczna Miejska. Filia. Multicentrum, Bolesława
Limanowskiego 8,10-341  Olszt)m oraz Biblioteka
Public2ma Miejska. Filia. Abecadło, Al. marsz. VM.2018 10 opiekunów
Józefa Piłsudskiego  16,10-576 0lsztyn -Publiczne
Przedszkole „Jarzębinki" w Klewkach, Klewki
138.10-687 0lsztyn

W9

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku

2
XI.2017 50 dzieci Klebark

Wielkim, Klebark Wielki 9,10-687 0lsztyn -
Biblioteka Publiczna Miejska. Filia. Multicentrum,
Bolesława Limanowskiego 8,10-3410lsztyn oraz
Biblioteka Publiczna Miejska. Filia. Abecadło, Al. V„I.2018 10 opiekunów
marsz. Józefa Piłsudskiego  16,  10-576 0lszt)m -
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku
Wielkim, Klebark Wielki 9,  10-687 0lsztyn

W10*

Publiczne Przedszkole „Jarzębinki" w Klewkach,

1

wyj azd wspólnyXII.2017A.2018
71 dzieci Klewki50dzieciKlebark18opiekunów

Klewki 138,10-687 0lszt)m -Centnm Nauki
EXPERYMENT Al. Zwycięstwa 96/98, 81451
Gdynia - Publiczne Przedszkole „Jarzębinki" w
Klewkach, Klewki 138,10-687 0lsztyn

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku
Wielkim, Klebark Wielki 9,  10-687 0lsztyn -
Centrum Nauki EXPERYMENT Al. Zwycięstwa
96/98, 81451  Gdynia -Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Klebarku Wielkim, Klebark
Wielki 9,10-687 0lsztyn

* wspólny wyjazd z dwóch ]okalizacji
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Za]ącznik nr 2 do SIWZ

Nazwa (imię i nazwisko) oraz adres (siedziba)

Adres do korespondencji

1.    W  odpowiedzi  na  ogłoszenie  o  zamówieniu  udzielanym  w  tiybie  przetargu  nieograniczonego  pn:  ,,na
uslugi  transportowe  dLa  uczestników  Projektu:  ,Przedszko[e  pełne  wyzwań"  składam(-y)  niniejszą
ofertę  na wykonanie  przedmiotu  zamówienia w zakresie  określonym  w specyfikacji  istotnych  warunków
za:mówLeni+a za tączrią cemę bru:"o `suma pozycji  od  1  do  10 poniższej  tabeli w  kolumnie  „F'') w k`woclę

zł  (słownie

1)    Tabela dot. wyjazdów

Lp.
Nazwa

Trasa
Ilość Cena brutto za

Wartość brutto
wyjazdu wyjazdów wriazd

4 8 C' D E F-IhE

1. Wl

Publiczne  Przedszkole  „Jarzębinki"   w  Klewkach,

2Klewki   138,    10-687   0lsztyn   -   Teatr   Lalek   w
Olsztynie,   ul.   Bartosza   Głowackiego   17,11-041
01szt)m  -   Publiczne   Przedszkole   „Jarzębinki"   w
Klewkach, Klewki 138,10-687 0lszt)m

2. W2

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku Wielkim,

2Klebark Wielki 9,  10-687  0lsztyn -Teatr Lalek w
Olsztynie,   ul.   Bartosza   Głowackiego   17,11-041
Olszt)m - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku
Wielkim, Klebark Wielki 9, 10-687 0lsztyn

3. W3

Publiczne  Przedsżkole  „Jarzębinki"  w  Klewkach,

2

Klewki   138,   10-687   0lsztyn      -   Wamińsko   -
Mazurska Filhamonia im. Feliksa Nowowiejskiego
w  Olsztynie,    ul.  Bartosza  Głowackiego  1,10447
Olsztyn  -   Publiczne   Przedszkole   „Jarzębinki"   w
Klewkach, Klewki 138,10-687 0lsztyn

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku Wielkim,
Klebark Wielki  9,  10-687  0lsztyn -Warinińsko -
Mazurska Filhamonia im. Feliksa Nowowiejskiego
w  Olsztynie,    ul.  Bartosza  Głowackiego  1,10447
Olszt)m - Zespół Sżkolno-Przedszkolny w Klebarku
Wielkim, Klebark Wielki 9, 10-687 0lsztyn
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4. W4

Publiczne  Przedszkole  „Jarzębinki"   w  Klewkach,

2Klewki  138,  10-687  0lsztyn  -  Muzeum  Wamii  i
Mazur w Olsztynie, ul. Zamkowa 2,11-041  Olszt)m
-  Publiczne  Przedszkole  „Jarzębinki"  w  Klewkach,
Klewki 138,10-687 0lsztyn

5. W5

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku Wielkim,

2
Klebark   Wielki   9,    10-687   0lsztyn   -   Muzeum
Warmii  i  Mazur w Olsztynie,  ul.  Zamkowa  2,  11-
041    Olsztyn   -   Zespół   Szkolno-Przedszkolny   w
Klebarku   Wielkim,    Klebark   Wielki    9,    10-687
Olsztyn

6. W6

Publiczne  Przedszkole  „Jarzębinki"  w  Klewkach,

2Klewki    138,    10-687    0lszt}m   -    Playschool    w
Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 4/6,   10-539 0lsztyn
-  Publiczne  Przedszkole  „Jarzębinki"  w Klewkach,
Klewki 138,10-687 0lsztyn

7. W7
Przedszkole w Klebarku Wielkim -  - Playschool w 1
Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 4/6,   10-539 01szt)m
- Przedszkole w Klebarku Wielkim

8. W8

Publiczne  Przedszkole  „Jarzębinki"  w  Klewkach,

2

Klewki 138,10-687 0lszt)m  -Biblioteka Publiczna
Miejska.         Filia.         Multicentrum,         Bolesława
Limanowskiego  8,  10-341  0lszt)m oraz  Biblioteka
Publiczna   Miejska.    Filia.   Abecadło,   Al.   marsz.
Józefa Piłsudskiego  16,10-576 0lszt)m -Publiczne
Przedsżkole    „Jarzębinki"    w    Klewkach,    Klewki
138,10-687 01sztyn

9. W9

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku Wielkim,

2

Klebark  Wielki   9,   10-687   0lsztyn   -   Biblioteka
Publiczna  Miejska.  Filia.  Multicentrum,  Bolesława
Limanowskiego  8,  10-341  0lszt)m oraz  Biblioteka
Publiczna   Miejska.    Filia.   Abecadło,   Al.   marsz.
Józefa  Piłsudskiego   16,   10-576   0lsztyn  -  Zespół
Szkolno-Przedszkolny     w     Klebarku     Wielkim,
Klebark Wielki 9,  10-687 0lsztyn

10. W10

Publiczne  Przedsżkole  „Jarzębinki"  w  Klewkach,

1

Klewki   138,   10-687   0lsztyn   -   Centrum   Nauki
EXPERYMENT   Al.   Zwycięstwa   96/98,   81451
Gdynia   -   Publiczne   Przedszkole   „Jarzębinki"   w
Klewkach, Klewki 138,10-687 01sztyn

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku Wielkim,
Klebark Wielki 9,  10-687 0lsztyn -Centnm Nauki
EXPERYMENT   Al.   Zwcięstwa   96/98,   81451
Gdynia - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku
Wielkim, Klebark Wielki 9,10-687 01sztyn

RAZEM
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2)    Oświadczamy,  że    temin  płatności  wynagrodzenia,  ustalamy  na    ........  dni  od  daty  dostarczenia
faktury/rachunku.

3)    Pojazdy są wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa -TAK/NIE*
4)    oświadczamy, że  zapoznaliśmy się ze  specyfikacją istotnych  warunków  zamówienia  i  załącznikami

do  niej  i  nie  wnosimy  do  niej  zastrzeżeń  oraz  że  zdobyliśmy  konieczne  infomacje  potrzebne  do
właściwego przygotowania oferiy,

5)    oświadczamy,  że  zawaiqr  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  projekt  umowy  zostały

przez  nas  zaakceptowany  i  zobowiązujemy  się  w  przypadku  wyboru  naszej  ofefty  do  zawarcia
umowy na takich właśnie warunkach, w miej scu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego,

6)    oświadczamy,   iż  cena  ryczałtowa  brutto  oferty  obejmuje  pełny  zakres  przedmiotu  zamówienia
określony w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia oraz zawiera wszelkie koszty związane z
realizacją zamówienia, w t)m podatki, cła i inne należności,

Czy wykonawca należy do sektora Mabch i srednich przedsiębiorstw?          TAK/NIE*

(podpis(-y) osoby(-ób) upoważnionej (-ych) do
reprez entowania Wykonaw cy)

*      niewłaściwe skreślić
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(pełna nazwa/ftrma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reDrezentowanv Drzez :

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Unia Europejska
Europejskj  Fundusz Społeczny

Zalącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:
Gmina Purda
Purda  19,

11 -030 Purda

0świadczenie wvkonawcv
skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

DOTvczAĆŁraswp°±::ax;:ip#XicE#hó(#EjżŁ#W#ĘŁowAdw

Na   potrzeby   postępowania   o   udzielenie   zamówienia   publicznego   pn.   na   uslugi   transportowe   dla
uczestników Projektu:  „Przedszkole pełne wyzwań", prowadzonego przez Gminę Purda  oświadczam, co
następuje:

Oświadczam,  że  spełniam  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  przez  Zamawiającego  w Rozdziale
VII SIWZ.

.......................  /m;.e/..scowo.śĆ/,  dnia  ....................  r.
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®ełna nazwa/f iirma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reDrezentowanv Drzez :

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Unia Europej.ska
Europejski Fundusz Społeczny

Zalącznik nr 4 do SIWZ

Zamawiający:
Gmina Purda
Purda 19,
1 1 -030 Puda

Oświadczenie wvkonawcv
sk]adane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (da]ej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na   potrzeby   postępowania   o   udzielenie   zamówienia   publicznego   pn.   na   uslugi   transportowe   dla
uczestników Projektu: ,Pizedszkole pelne wyzwań", prowadzonego przez Gminę Purda  oświadczam, co
następuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1.    Oświadczam,  że  nie  podlegam wykluczeniu  z  postępowania na  podstawie  art.  24  ust  1  pkt  12-22
ustawy Pzp.

(miejscowość),  dria  .................... r.
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Podpis®) osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu wkonawcy



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

®
Łt'z"ł"f€®Zdroweżycie,czystyzysk

Unia Europejska
Eii ropejski Fun dusz Społeczny

Znak:  GKI.271.43.2017

0świadczam,  że  zachodzą  w  stosunku  do  mnie  podstawy  wykluczenia  z  postępowania  na  podstawie  art.
usmwy Pz:p (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych

w  cirJ.   24  #§/.   /  pk/  /3-/4,   /6-20/.   Jednocześnie  oświadczam,  że  w  związku  z  ww.  okolicznością,  na

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.......................  (mięjscowość),  dnia .......................  r.

Podpis(y) osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy

0ŚWIADCZENIE   DOTYCZĄCE   PODMI0TU,   NA   KTÓREGO   ZASOBY   POWOŁUJE   SIĘ
WYKONAWCA (wypelnić jeś]i dotyczy) :

0świadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,

(podać  pełną  nazwę/fiirmę,   adres,   a  także  w   zależności  od  podmiotu:   NIP/PESEL,   KRS/CEiDG)  rriG
podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.......................  (mięjscowość),  dnia  ...................... r.

Podpis(y) osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu wkonawcy

OŚWIADCZENIE    DOTYCZĄCE   PODWYKONAWCY   NIEBĘDĄCEG0   PODMI0TEM,   NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA (wypełnić jeśli dotyczy):

Oświadczam,               że              następuj ący/e              podm i ot/y,               będący/e               podwykonawcą/am i :
(podać

pełnq  nazwę/f irmę,  adres,  a  także  w  zależności  od  podmiotu:  NIP/PESEL,  KRS/CEiDG),  ri+;e  pod+egd.ią
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.......................  (mięjscowość),  dnia  ......................  r.
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Podpis(y) osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy



Fundusze
Europejskie
Program RegionaLny

Znak: GKI.271.43 .2017

®
ź1`z/"«€eZdroweżycie,czystyzysk

Unia Europejska
Eu ropejski Fun d usz Spoteczny

0ŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie inforinacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencj i wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu infomacj i.

.......................  (miejscowość),  dnla  ...................... r.

Podpis(y) osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy

* w przypadku oferty składamej przez spółkę cywilną należy wpisać dane dotyczqce wspólnika spółki

cywilnej , a nie dane dotyczące spółki
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Program Regionalny

Znak:  GKI.271.43.2017

Wykomwca:

19
Ł1'z"/"i€eZdroweżycie,czystyzysk

(pełna nazwa/ft:rma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez :

Unia Europej.ska
Europejski Fu ndusz Społeczny

Zalącznik nr 5 do SIWZ

Zamawiający:
Gmina Purda
Puda 19,
1 1 -030 Purda

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wvkonawcv
sk)adane na podstawie art. 24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

PQĘ€ZACEPRŻ:;Ę;:z:=:v:#:::::sz:x::#r:;Ł:;::±::;::x::z:Ł.24US±
Na   potrzeby   postępowania   o   udzielenie   zamówienia   publicznego   pn.   na   uslugi   transportowe   dla
uczestników Projektu: „Przedszkole pelne wyzwań", prowadzonego przez Gminę Purda  oświadczam, co
następuje:

0ŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam,  że  będąc  w  posiadaniu  informacji,  jacy  Wykonawca/y  złożyli  ofertę/y  w  przedmiotowym
postępowaniu, nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.  1 pkt 23 ustawy Pzp.

.......................  (miejscowość),  dr\-ia  ...................... r.

Podpis®) osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24
ust.  1 pkt 23 ustawy Pzp.
Jednocześnie  przedkładam  dowody,  że  powiązania  z  innymi  wykonawcami  nie  prowadzą  do  zakłócenia
konkurencj i                      w                      po stępowan iu                     o                     udzie len ie                      zamówien ia:

.......................  /mz.e/.scowos'Ć/,  dnia  ......................  r.
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Podpisor) osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli

w imieniu wkonawcy



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny
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Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Znak:  GKI.271.43.2017

0ŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,  że  wszystkie  infomacje podane w powyższych  oświadczeniach  są aktualne  i  zogodne  z prawdą oraz
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu
infomacji.

.............  (miejscowość),  óni:a  ......................  r .

Podpis®) osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy

*    wypełnić punkt  1 albo punkt 2
**  j -przypódku of;erty składanej przez spółkę cywilną należy wpisać dane dotyczące wspólnika spółki

cywilnej , a nie dcme dotyczące spółki
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Fundusze
Europejskie
Program Regi.ona\ny

Znak: GKI.271.43 .2017

Wykonawca:

®
i;'##.   Zdrowe życie, czysty zysk

®ełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reDrezentowanv Drzez :

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

Załącznik nr 9 do SIWZ

OŚWIADCZENIE 0 POSIADANIU WYMAGANYCH UPRAWNIEN

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie:    ,,na    usługi    transportowe    d]a    uczestników    Projektu:    „Przedszko]e    pełne    wyzwań"
oświadczam/my,  że  kierowcy  wykazani  w  wykazie  osób  (Załącznik  nr  s  do  SIWZ)  posiadają wymagane
uprawnienia, o których mowa w art.  39a ustawy z dnia 6 września 2001  r Transport drogowy (tj.  Dz.  U.  z
2016 r., poz.1907 ze zm.)

Podpis®) osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy
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