
 

 

 

                                                                                 Brody, 22.08.2012r. 

    

Wykonawcy pobierający 

materiały przetargowe 

 

dotyczy przetargu nieograniczonego I.27.DG.12 na realizację zadania pod nazwą: 

„Dowóz uczniów do gimnazjów na terenie gminy Brody w roku szkolnym 2012/2013” 
BZP Numer ogłoszenia: 302340 - 2011; data zamieszczenia: 16.08.2012r 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 8 

czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych, 

opublikowany w Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. 

Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zapytanie złożone 

przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym:  

 

Pytanie 1  

Zapis o przewozach nieregularnych wyklucza sprzedaż biletów miesięcznych i honorowanie ulg 

ustawowych dla osób uprawnionych – w tym przypadku ulgi dla ucznia w wysokości 49%.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmianę w SIWZ w rozdziale I, pkt4, ppkt5, który otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający wymaga przedłożenia w ofercie zezwolenia na wykonanie krajowego zarobkowego 

przewozu osób w komunikacji regularnej prowadzonej na terenie gminy, licencję lub promesę 

licencji łącznie z wykazem sprawnych technicznie autobusów niezbędnych do realizacji 

zamówienia.  

 

Zamawiający wprowadza zmianę w załączniku nr 1 (wzór oferty), pkt 1, który otrzymuje 

brzmienie: 

„Oświadczam, że oferujemy wykonanie przewozu dzieci w zakresie objętym specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia przy zastosowaniu cen biletów miesięcznych – szkolnych, 

uwzględniających ulgę zastosowaną zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o 

uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U 200 nr 

175 poz 1440 z późn. zm.), Nowy wzór oferty w załączeniu. 

 

Aby dostosować projekt umowy do zapisów SIWZ dot. komunikacji regularnej i sprzedaży biletów 

miesięcznych Zamawiający wprowadza zmiany w rozdziale III (wzór umowy) 

- wykreśla §1 – pkt 3 i 4, §4 – pkt 6, §6 – pkt 1,2,3 

- zmiana w §4 pkt. 2 na: „Cena biletów miesięcznych w zależności od…” 

zmiana w §5 pkt 1 na: „Wykonawca za sprzedane bilety będzie wystawiał zamawiającemu faktury 

VAT” . Poprawiony wzór umowy w załączeniu.  

UWAGA! 

Powyższe zmiany należy uwzględnić w składanej ofercie przetargowej  

  
Urząd Gminy w Brodach                                      Referat Inwestycyjny 
ul. St. Staszica 3                                                   tel. (041) 271 12 05  
27 – 230 Brody                                                    inwestycyjny.brody@vp.pl 
telefon/fax (041) 271 12 31 gmina@brody.ino.pl 
NIP 664 – 00 – 11 – 820 
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Załącznik nr 1  

 

    pieczęć, nazwa i dokładny adres  

        wykonawcy/ wykonawców                                             

OFERTA 

„Dowóz uczniów do gimnazjów na terenie gminy Brody w roku szkolnym 2012/2013” 

 

Ja (imię i nazwisko) 

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

jako upoważniony przedstawiciel firmy 

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

działając w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy/ firm: 

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

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

1. Oświadczam, że oferujemy wykonanie przewozu dzieci w zakresie objętym specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia przy zastosowaniu cen biletów miesięcznych – szkolnych, 

uwzględniających ulgę zastosowaną zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku o 

uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U 200 nr 

175 poz 1440 z późn. zm.),: 

  -  1-3  km  -………………….zł 

-  4-6  km  - …………………zł 

-  7-10  km  - ...……………….zł 

-  11-12 km  - …………………zł 

Podane powyżej ceny są cenami brutto. 

2. Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu  składania ofert. 

3.  Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w powyższym postępowaniu. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia  i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

5. Oświadczam, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w 

przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują 

stan    faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 kk). 

7. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

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

8. Oferta nasza wraz z załącznikami zawiera ............. kolejno ponumerowanych stron. 

 

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

Miejscowość, data podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do 

reprezentowania firmy 

 



 

UMOWA   

 

Zawarta dnia ………. .2012r. roku pomiędzy Publicznym Gimnazjum , adres korespondencyjny- 

………………………………………., reprezentowanym przez  

…………………………………………………………… 

zwanym dalej „zamawiającym” z jednej strony  

a 

……………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………..zwany

m dalej „wykonawcą” z drugiej strony o następującej treści: 

 

§ 1 

W wyniku dokonania przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w przetargu wykonawca 

przyjmuje do wykonania zadanie p. n. „Dowóz uczniów do gimnazjum w roku szkolnym 

2012/2013” 

1. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje dowóz i odwóz uczniów do placówki 

oświatowej 

2. Wykonawca wykona umowę poprzez sprzedaż biletów miesięcznych autobusowych i 

obsługę tras dowozu dzieci autobusami należącymi do wykonawcy.  

 

§ 2 

Ustala się następujące terminy wykonania umowy: 

 -    rozpoczęcie świadczenia usług – …………….2012r. 

- zakończenie świadczenia usług –  24czerwiec 2013 r. 

 

§ 3 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z ofertą stanowi integralną część niniejszej 

umowy. 

 

§ 4 

1. Zamawiający zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertę wykonawcy 

wybraną w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający zakupi bilety miesięczne. 

2. Cena biletów miesięcznych w zależności od długości trasy wynosić będzie  

a. 1-3  km  -………………….zł 

b. 4-6  km  - …………………zł 

c. 7-10  km  - ...……………….zł 

d. 11-12 km  - …………………zł 

3. Kwoty podane w pkt. 2 są kwotami brutto. 

4. Wynagrodzenie określone w pkt. 2 jest niezmienne do końca realizacji przedmiotu umowy.  

5. Wykonawca w terminie siedmiu dni od podpisania umowy dostarczy zamawiającemu wykaz 

tras przewozu dzieci z wyszczególnieniem nazw przystanków stosowanych przez wykonawcę, 

odległość danego przystanku od siedziby szkoły oraz ceny biletu miesięcznego.  

 

§ 5 

 

1. Wykonawca z sprzedane bilety będzie wystawiał faktury. VAT. .  

2. Ustala się termin zapłaty faktur w ciągu 30  dni roboczych od jej otrzymania ich przez 

zamawiającego. 

 

 



 

§ 6 

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków, dotycząca przewożonych osób, pracowników i osób trzecich powstałe w związku z 

wykonaniem zamówienia. 

 

 

§ 7 

Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących 

wypadkach: 

1. stwierdzenie niewłaściwej jakości świadczonych usług.  

2. ogłoszonej upadłości, bądź rozwiązania firmy wykonawcy, 

3. przerwanie prac przez wykonawcę z przyczyn zależnych od siebie i nie realizowanie ich  

przez okres 2 dni.  

4. innych okoliczności istotnych dla zamawiającego, których nie można było przewidzieć  w 

chwili zawarcia umowy. 

 

 

§ 8 

Wykonawca gwarantuje, że świadczone przez niego usługi wykonane będą w sposób zgodny z 

zasadami przewozów osobowych  określonych w odrębnych przepisach. 

 

 

§ 9 

Spory wynikające na tle realizacji niniejszej umowy rozpatruje sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby zamawiającego. 

 

 

§ 10 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

i ustawy Prawo  zamówień publicznych. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których dwa otrzymuje 

zamawiający a jeden wykonawca. 

 

 

 

 

 

 

          WYKONAWCA:                                                          ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 

 

 


