
 

 

Załącznik Nr 1do SWZ 

Oferta  
na wykonanie zamówienia: 

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Ciepielów w okresie  

od 01.09.2022 roku do 30.06.2023 roku 

 

Gmina Ciepielów 

ul. Czachowskiego 1 

27-310 Ciepielów 

 

 I. Dane dotyczące Wykonawcy:  

Nazwa: ……………………………………………………………………………………… 

Siedziba: ……………………………………………………………………………………… 

Nr tel/fax ……………………………………………………………………………………..  

e-mail ………………………………………………………………………………………..  

NIP ………………………………………. ..REGON ………………………………………  

Nr konta bankowego ……………………………………………............................................. 

Adres do korespondencji ……………………………………………………………….…… 

III. Deklaracja Wykonawcy: 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla w/w zamówienia: 

Ja/My*, niżej podpisany(a)/i *, niniejszym oświadczam /y*, co następuje:  

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie i terminie objętym Specyfikacją 

Warunków Zamówienia (SWZ)  

 

za cenę brutto ………….………….. zł 

 

Cena netto……………………….……………….; podatek VAT…………………………. 

Cena zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki: …….. %. 

 w tym: 

a) jednostkowa cena biletu miesięcznego:   ........................... zł (netto) + VAT ..... % w 

wysokości ......................... zł  = ....................... zł brutto x 155 uczniów x 10 miesięcy. 

b) przewóz dzieci na szkolne imprezy kulturalno - oświatowe i sportowe .............. zł (netto) + 

VAT ..... % w wysokości ................. zł  = ....................... zł brutto/ km x 2000 km 

 

2. Deklaruję termin płatności za wykonaną usługę (max. 30 dni) ....................* dni od 

daty przedłożenia zamawiającemu faktury VAT. 

 



 

 

3.  Zapoznałem/liśmy* się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści SWZ. 

4. W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuję/my* warunki umowy na wykonanie 

zamówienia zapisane w SWZ. 

5. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję/my* się do podpisania umowy zgodnie 

z wymaganiami przedstawionymi z SWZ. 

6. Informuję/my* że wybór niniejszej oferty będzie / nie będzie* prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub  świadczenie będzie prowadzić do 

jego powstania……………………………………………………………………………….. 

Ich wartość bez kwoty podatku:……………………………………………………………… 

(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 ofercie ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami).  

7. Oświadczam/my*, że przedmiot zamówienia wykonam/my:  

□ bez udziału podwykonawców  

□ przy udziale podwykonawców* 

(właściwe zaznaczyć)  

- należy wskazać te części zamówienia, których wykonanie Wykonawca  powierzy 

Podwykonawcy:  

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

-należy podać nazwę firm/y Podwykonawców (jeżeli są znane):  

…………………………………………………………………………………………………: 

8. Rodzaj wykonawcy: 

□ mikroprzedsiębiorstwo 

□ małe przedsiębiorstwo 

□ średnie przedsiębiorstwo 

□ jednoosobowa działalność gospodarcza 

□ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 

□ inny rodzaj 
   Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 

średnich    

     przedsiębiorstw (Dz.Urz.UE L 124 z 20.05.2003r., str. 36): 

- mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót 

lub roczna suma bilansowa wynosi poniżej 2 mln EUR. 

- małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 

suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR; 

- średnie przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 

przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR 

lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. 

 

 



 

 

10. Oświadczam/my*, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.** 

 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1).  

 

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 

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

      miejscowość i data                                                                 podpis 

*- niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 do SWZ 
Uwaga: oświadczenie składa każdy wykonawca wraz z ofertą (w przypadku wspólnego ubiegania się o 

udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie) 

 

Zamawiający: 
Gmina Ciepielów 
ul. Czachowskiego 1, 27-310 
Ciepielów 

 (pełna nazwa/firma, adres) 

Wykonawca: 

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH 

ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ 

ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

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

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

„Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Ciepielów w okresie od 

01.09.2022 roku do 30.06.2023 roku”, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA: 

 

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

art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

3. [UWAGA: zastosować, gdy zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art.109 ust.1 pkt 2-5 i 7-10 

ustawy Pzp, a wykonawca korzysta z procedury samooczyszczenia, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp] 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp). Jednocześnie 



 

 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze i 

zapobiegawcze: ……………………………………………………………………………………

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

……………… 

4. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z 

postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)1.  

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 

[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie] 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w 

Rozdziale II pkt 7 SWZ. 

 

[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, który polega na zdolnościach lub sytuacji  

podmiotów udostepniających zasoby, a jednocześnie samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje spełnianie warunków] 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w 

Rozdziale II pkt 7 SWZ w  następującym zakresie:  

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

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI 

PODMIOTÓW UDOSTEPNIAJĄCYCH ZASOBY:  

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

przez zamawiającego w Rozdziale II pkt 7 SWZ, polegam na zdolnościach lub sytuacji 

następującego/ych podmiotu/ów udostępniających zasoby: (wskazać nazwę/y 

podmiotu/ów)………………… ………………………..……………………………………………… w 

następującym zakresie: ……………………………………………………………………. (określić 

odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu). 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

                                                 
1 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w 
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 
2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 



 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH: 

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków: 

1) ...................................................................................................................................................... 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 

dokumentacji) 

2) ....................................................................................................................................................... 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 

dokumentacji) 

 

            ……………………………………………………… 

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby(osób)  

upoważnionej(ych) do podpisania w imieniu Wykonawcy(ów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uwaga:  

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie niniejszego dokumentu w formacie .pdf. 

2. Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2a do SWZ 

Zamawiający: 
Gmina Ciepielów 
ul. Czachowskiego 1, 27-310 
Ciepielów 

 (pełna nazwa/firma, adres) 

Podmiot: 

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby 

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH 

ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ 

SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Ciepielów w okresie od 

01.09.2022 roku do 30.06.2023 roku”, oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA: 

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania 

na podstawie  art. 108 ust 1 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania 

na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

3. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania 

na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)2.  

                                                 
2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w 
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 
2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy 



 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w 

Rozdziale II pkt 7 SWZ w  następującym zakresie: ………………………………………………………  

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

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH: 

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków: 

1) ...................................................................................................................................................... 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji) 

2) ....................................................................................................................................................... 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji) 

 

      

       ……………………………………………………… 

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty 

 

 

 

 

 

 

 
Uwaga:  

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie niniejszego dokumentu w formacie .pdf. 

2. Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 3 do SWZ 

 

.........................................................  
/pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/  

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG POTWIERDZAJACYCH SPEŁNIENIE WARUNKU 

DOŚWIADCZENIA 
 

 
składany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia o 

nazwie: „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Ciepielów w okresie od 

01.09.2022 roku do 30.06.2023 roku” 

Przedstawiamy wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych usług. 

Lp.  
Przedmiot 

wykonywanej usługi 
 

 
Okres 

wykonania 

usługi od 

(dzień miesiąc 

- rok) do 

(dzień 

miesiąc-rok) 
 

 
Podmiot, na rzecz którego 

usługi zostały wykonane lub 

są wykonywane (nazwa, 

adres) 

 

 
Wartość 

wykonanej usługi 

     

Uwaga!!!!!!! 

Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że zostały one wykonane w sposób należyty.  

 

Oświadczam/my*, że: 

a) poz. ……… wykazu stanowi doświadczenie Wykonawcy/Wykonawców* składającego 

ofertę, 

b) poz. …………… wykazu jest doświadczeniem innych podmiotów, których zasoby zostaną 

oddane nam do dyspozycji, na potwierdzenie czego załączam/y* pisemne 

zobowiązanie/dokumenty o których mowa w rozdziale II pkt 7 SWZ. 
 

 

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

 

                                                                        

  ………………............. 
               (Podpis i pieczęć wykonawcy/osoby uprawnionej  
                                 do reprezentowania wykonawcy) 

 
 

 

 



 

 

Załącznik nr 4 do SWZ 
.........................................................  
/pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/  

 

 

WYKAZ SPRZĘTU 

narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych 
 

składany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia o 

nazwie: „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Ciepielów w okresie od 

01.09.2022 roku do 30.06.2023 roku” w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie 

dysponowania tymi zasobami. 

 

Lp. Wyszczególnienie 

pojazdu 

Rok produkcji Liczba 

miejsc 

Podstawa 

dysponowania 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

     

     

 

 

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

                                                                                                               

                               …………………………………………………………………………………… 
                   (Podpis i pieczęć wykonawcy/osoby uprawnionej  
                                 do reprezentowania wykonawcy) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 5 do SWZ 
 

 „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Ciepielów w okresie od 

01.09.2022 roku do 30.06.2023 roku” 

 

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

 

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

(nazwa i adres wykonawcy) 

 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w  art. 108 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.): 

Oświadczamy, że Firma/y, którą/e reprezentujemy 

1) nie należy do grupy kapitałowej *,  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 

z 2020r. poz. 1076 ze zm.),  

z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu. 

2) należy do grupy kapitałowej * 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1076 ze zm.),  

z następującymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu: 

- …………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………..………………… 

* niepotrzebne skreślić 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 

ust. 1 pkt 5-6 ustawy Pzp składa Wykonawca na wezwanie w trybie art. 274 ust. 1.  

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

UWAGA: Niniejszą informację składaną na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5-6 ustawy Pzp składa każdy z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

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

                               …………………………………………………………………………………… 
                   (Podpis i pieczęć wykonawcy/osoby uprawnionej  
                                 do reprezentowania wykonawcy) 

 
 
 



 

 

Załącznik nr 6 do SWZ 

 
 
              .................................., dnia ................................. r.  

 
Oświadczenie o zatrudnieniu 

 
Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. 2021r. poz. 1129 ze zm.),  
 
WYKONAWCA/PODWYKONAWCA*: 
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 
  

 
 

 
 
 
 

*dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, nazwa wykonawcy/podwykonawcy 

 
reprezentowany/a przez 

Pana/Panią ..........................................................................................................................,  
 
oświadczam, iż czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia związane z  

„Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Ciepielów w 

okresie od 01.09.2022 roku do 30.06.2023 roku”. 

 
 
będą wykonywały następujące osoby:  
1)................................................................................................................................................................................................... 

(Imię i Nazwisko/stanowisko/rodzaj umowy/wymiar etatu) 
2)................................................................................................................................................................................................... 

(Imię i Nazwisko/stanowisko/rodzaj umowy/wymiar etatu) 
3)................................................................................................................................................................................................... 

(Imię i Nazwisko/stanowisko/rodzaj umowy/wymiar etatu) 
4)................................................................................................................................................................................................... 

(Imię i Nazwisko/stanowisko/rodzaj umowy/wymiar etatu) 
5)................................................................................................................................................................................................... 

(Imię i Nazwisko/stanowisko/rodzaj umowy/wymiar etatu) 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w sposób określony art. 22 §1 ustawy z dnia   26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).  
 
Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że za składanie fałszywych oświadczeń, zgodnie z art. 233 § 1 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 2020r. poz. 1444 ze zm.), grozi od  6 miesięcy do 8 lat 
pozbawienia wolności.  
 
 
.......................................................................................................................................................................................................  

data i podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy/Podwykonawcy 

 
Uwaga: Oświadczenie składane na żądanie Zamawiającego, po podpisaniu umowy w sprawie 
realizacji zamówienia. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 7 do SWZ 

 

Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających  

się o udzielenie zamówienia 

 

PODMIOTY W IMIENIU KTÓRYCH SKŁADANE JEST OŚWIADCZENIE: 

 

…………………………………………………..…..… 

…………………………………………………..…..… 
 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEIDG) 

…………………………………………………..…..… 

…………………………………………………..…..… 
 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEIDG) 

 

reprezentowane przez: 

…………………………………………………..…..… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 

1129 z późn. zm.) - dalej: ustawa Pzp 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest zadanie pn.:  

„Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Ciepielów w 

okresie od 01.09.2022 roku do 30.06.2023 roku”. 

 

, prowadzonego przez Gminę Ciepielów, działając jako pełnomocnik podmiotów, w imieniu których 

składane jest oświadczenie oświadczam, że: 

 

Wykonawca: 

…………………………………………………..……… 

 

Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne: 

…………………………………………………..…..…………  

…………………………………………………..…..………… 

…………………………………………………..…..………… 

  

Wykonawca: 

…………………………………………………..…..… 

 

Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne: 

…………………………………………………..…..… 

…………………………………………………..…..… 

…………………………………………………..…..… 

 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą. 

 

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

data i podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia  

 

 

 



 

 

Załącznik nr 8 do SWZ 

UMOWA  Nr …………/202.. (PROJEKT) 

 

zawarta w dniu …… 202… roku pomiędzy Gminą Ciepielów, 

ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, NIP: 509- 00- 66-702 

reprezentowaną przez:  

1. Wójta Gminy Ciepielów– mgr Artura Szewczyka,  

zwanym w dalszej części  „Zamawiającym”, a  

 

2. …………………………….. zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

w rezultacie dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty WYKONAWCY w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  podstawowym bez 

przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm), zwaną w dalszej części 

umowy „Ustawą”, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia pod 

nazwą: „Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Ciepielów w okresie 

od 01.09.2022 roku do 30.06.2023 roku” 

 

§ 2. 

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dowozie uczniów 

do szkół podstawowych i przedszkola w okresie od 01.09.2022 roku do 30.06.2022 roku, w 

szczególności na: 

 

 

1.1. dowozie uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej z miejscowości: 

Antoniów, Bielany, Czerwona,  Kochanów-Sajdy, Kunegundów, Łaziska, Pasieki,  Podgórze, 

Marianki-Kosów. 

 

1.2.dowozie uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej im. dr Mariana Papuzińskiego  

w Ciepielowie z miejscowości: Ciepielów Kolonia, Ciepielów (ul. Podłącze), Pcin, Ranachów B, 

Rekówka, Świesielice;  

           

1.3.dowozie przedszkolaków do Przedszkola Samorządowego w Wielgiem z miejscowości:  

Antoniów, Bielany, Czerwona, Ciepielów Kolonia, Kochanów-Sajdy, Kunegundów,  Łaziska, 

Pcin, Podgórze, Ranachów B, Świesielice; 

 

1.4.opiece nad przewożonymi uczniami, zagwarantowanie im bezpieczeństwa podczas 

wsiadania, przewozu i wysiadania, w tym ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. W ramach opieki wykonujący dowozy zobowiązuje się do zatrudnienia dwóch 

opiekunek (po jednej osobie na każdy autobus wykonujący dowozy  

i odwozy uczniów i przedszkolaków).  

1.5.uczniowie oczekujący na przystankach wsiadają  do autobusu nie wcześniej niż  

o godz. 6.40  i dowożeni są do szkół nie później niż na godz. 7.55 

 

1.5. przewóz uczniów na imprezy kulturalno-oświatowe i sportowe na terenie gminy             i 

województwa mazowieckiego   

 

 



 

 

§ 3. 
1.Przewóz dzieci odbywać się będzie autobusami Wykonawcy kursami z dowozem pod 

placówki szkolne. 

2.Wykonawca obowiązany jest do wystawiania imiennych biletów miesięcznych szkolnych dla 

przewożonych uczniów. 

 

§ 4. 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

-zapewnienia odpowiedniego i sprawnego środka transportu do przewozu uczniów, 

-posiadania aktualnego ubezpieczenia OC, 

-zatrudnienia kierowców posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 

-przestrzegania norm pracy kierowców autobusowych. 

 

§ 5. 

W przypadku nie uzasadnionego opóźnienia w dowozie uczniów, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości dziennego dowozu, zaś  

w przypadku nie wykonania dowozu lub odwozu, karę 200% wartości kursu nie zrealizowanego 

w tym dniu, z zastrzeżeniem § 6 umowy. 

 

§ 6. 

  Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie usługi lub opóźnienie 

autobusu w przypadkach niezależnych od Wykonawcy (gołoledź, nieprzejezdność dróg, silne 

mrozy poniżej -200C). 

 

§ 7. 

Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia autobusu zastępczego niezwłocznie od 

chwili otrzymania informacji w przypadku awarii autobusu wykonującego przewozy lub innych 

okoliczności uniemożliwiających przewozy, a wynikłych z winy Wykonawcy. 

 

§ 8. 

 Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia ewentualnych szkód 

wyrządzonych w autobusie przez uczniów w czasie przewozu lub postoju autobusu, na 

podstawie protokółu szkodowego, sporządzonego przez komisję złożoną z przedstawicieli 

Wykonawcy i Zamawiającego.   

§ 9. 

Z tytułu wykonanego przewozu przewoźnik otrzyma wynagrodzenie: 

1.Jednostkowa cena biletu miesięcznego x ilość uczniów: …. zł (netto) + VAT .. %  

w wysokości  …. zł = …. zł brutto. 

2.Przewóz dzieci na szkolne imprezy kulturalno - oświatowe i sportowe …. zł (netto)  

+ VAT …. % w wysokości  …. zł =  …. zł brutto/ km. 

 

3.Wynagrodzenie za usługi wymienione w § 2, pkt 1, ppkt 1, 2, 3 będzie płatne przelewem w 

terminie 14 dni od daty wystawienia faktury na rachunek bankowy Wykonawcy.  

W przypadku opóźnienia w zapłacie, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania odsetek 

ustawowych za zwłokę. 

4.Rozliczenie przewozów ujętych w § 2 pkt 1 ppkt 5 będzie następowało w cyklach 

miesięcznych, w terminie do 7 dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, na podstawie 

sporządzonego zestawienia kart drogowych ( z faktyczną liczbą przejechanych kilometrów). 

Zestawienia kart drogowych sporządzane będą w cyklach miesięcznych  



 

 

i przedstawiane Zamawiającemu do zatwierdzenia. Przedmiotowe rozliczenie przedstawione 

przez Wykonawcę i potwierdzone przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę do 

wystawienia faktury. 

  

§ 10. 

Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj.  do 30.06 2023 r.  – 10 miesięcy. 

 

§ 11. 

1.Wszelkie zmiany oraz późniejsze uzupełnienia dotyczące warunków niniejszej umowy  

i planu przewozów wymagają wzajemnego uzgodnienia w formie pisemnego aneksu pod 

rygorem utraty ważności umowy. 

2.Zmiany w planie przewozów Zamawiający zgłosi Wykonawcy co najmniej  na trzy dni 

przed ich wprowadzeniem w życie. 

3.Dopuszcza się zarówno zwiększenie jak i zmniejszenie liczby dowożonych uczniów do szkół 

oraz ilość autobusów niezbędnych do wykonania zadania. 

4.Warunki umowy w zakresie ceny biletu miesięcznego dla uczniów oraz ceny za 1km 

przewozu na imprezy kulturalno-oświatowe i sportowe  nie mogą ulec zmianie do końca 

obowiązywania niniejszej umowy. 

5. W przypadku wprowadzenia przerw w odbywaniu nauki w szkołach spowodowanych 

pandemią, lub inną nieprzewidzianą koniecznością, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

tylko za dni faktycznie przepracowane w danym miesiącu. 

6. Brak dowozu uczniów do szkół w dni w danym miesiącu nie upoważnia Wykonawcy do 

wystawienia faktury Zamawiającemu. 

   

  § 12. 

1. Wykonawca może zlecić podwykonawcy/om wykonanie części przedmiotu zamówienia 

wskazanego w ofercie, z podaniem nazw firm tych podwykonawców. 

2. W przypadku wykonania przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców, Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszystkie działania lub zaniechania 

podwykonawców jak za własne. 

3. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

4. W przypadku wykonania przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców, 

podwykonawcy zobowiązani są do posiadania na dzień zawarcia z Wykonawcą 

warunkowej umowy świadczenia usług wszelkich stosownych zezwoleń oraz wpisów do 

właściwych rejestrów umożliwiających wykonanie postanowień Umowy w sposób zgodny 

z jej treścią i odpowiednimi przepisami prawa.  

5. Wykonawca zawrze z podwykonawcą umowę o świadczenie usług, które mają być 

świadczone przez podwykonawcę pod warunkiem, że Zamawiający nie sprzeciwi się jej 

zawarciu. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu  umowy z 

podwykonawcą wraz z informacją o zakresie czynności przedmiotu umowy, wykonanych 

przez podwykonawcę. 

7. Zamawiający  uprawniony jest do zgłoszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu 

umowy opisanej w ust. 6 sprzeciwu, w sytuacji gdy podwykonawca nie posiada stosownych 

zezwoleń i wpisów do właściwych rejestrów lub nie spełnia wymogów określonych w SWZ, 

umożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w sposób zgodny z jej treścią  i 

postanowieniami SWZ. 



 

 

8.  W przypadku nie zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 7, 

Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu kopie zawartej umowy z 

podwykonawcą w terminie  3 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Wraz z fakturą za wykonane usługi Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające zapłatę podwykonawcy należnej mu kwoty wraz z 

oświadczeniem podwykonawcy, iż otrzymał on należną jemu zapłatę. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zapłaty części wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy, bezpośrednio na jego rachunek bankowy,  w przypadku braku złożenia 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 9. 

11. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia może zmienić lub zrezygnować z 

podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 

ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 

jest obowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

  § 13. 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1320 z późn. zm.), tj. pracowników wykonujących następujące czynności: 

- kierowanie i obsługa pojazdów służących wykonaniu zamówienia - kierowcy. 

Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy osobą tą jest właściciel firmy, tj. osoba prowadząca 

samodzielnie działalność gospodarczą. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy, przez cały okres realizacji umowy, 

osoby wykonujące czynności w zakresie kierowania i obsługą pojazdów służących 

wykonaniu zamówienia. Zobowiązanie Wykonawcy do zatrudnienia w/w osób stosuje się 

również do podwykonawców Wykonawcy, jeśli będą uczestniczyli w realizacji zamówienia. 

3. Wykonawca ma obowiązek na wezwanie Zamawiającego do przekazania w terminie 3 dni od 

dnia wezwania wykazu pracowników, którzy będą wykonywać czynności w ww. zakresie 

wraz z zobowiązaniem, że wymienione w nim osoby będą w okresie realizacji umowy 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy, 

4. Wykonawca ma obowiązek informowania na piśmie z zachowaniem wymogów ust. 3                            

o każdorazowej zmianie osób wykonujących czynności określone w ust. 1. 

5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudniania, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiający ma 

prawo w szczególności do: 

a. żądania oświadczenia 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 zakresu obowiązków oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

1) żądania od Wykonawcy lub Podwykonawcy oświadczenia zatrudnionego pracownika 

zawierającego informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 



 

 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 

pracownika 

b. kontroli zgodności przedstawionego przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

oświadczenia z osobami faktycznie wykonującymi czynności na miejscu 

prowadzenia prac, 

c. żądania przedłożenia do wglądu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii 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, 

(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 zakres obowiązków powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

d. żądania przedłożenia zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego 

opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne 

i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy, 

e. żądania przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie 

pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

 

§ 14. 

Umowa może być rozwiązana: 

1. Za porozumieniem stron w każdym czasie (na piśmie). 

2. Bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego po: 

    a) trzykrotnym nie dowiezieniu dzieci, 

    b) po pięciokrotnym opóźnieniu dowozu lub odwozu – powyżej 30 minut (w okresie  

        5 kolejnych dni) 

1. Bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym przez Przewoźnika po trzykrotnej nie 

terminowej zapłacie za przewóz. 

 

§ 15. 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

postanowień niniejszej Umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne 

naliczane w następujących przypadkach: 

1) WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:  

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

całkowitej ceny przedstawionej w ofercie, 

b) w przypadku niedopełnienia obowiązków wskazanych w § 14 ust. 1  niniejszej 

umowy – w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek, 

2) ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną z tytułu odstąpienia od 

umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% całkowitej ceny 

przedstawionej w ofercie. 



 

 

2. Wartość ustalonej kary umownej zostanie jednostronnie potrącona przez Zamawiającego z 

bieżących zobowiązań. 

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość naliczonych kar umownych 

strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego. 

4. Strony ustalają, że maksymalna wysokość kar umownych jaką Zamawiający może obciążyć 

Wykonawcę z tytułów, o których mowa w niniejszym paragrafie i §5 , nie może przekroczyć 

40% wartości brutto niniejszej umowy/ceny oferty . 

 

§ 16. 

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp 

przewiduje również możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy, także w 

stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w 

następujących okolicznościach: 

1) w zakresie wysokości wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany obowiązującej stawki 

podatku VAT. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone  

stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT. 

2. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 

3. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień 

publicznych: 

1) zmiana danych teleadresowych, 

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy  

(np. zmiana nr rachunku bankowego). 

 

§ 17. 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 18. 

Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami niniejszej umowy, poddane będą pod 

rozstrzygnięcie przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 19. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

WYKONAWCA:                             ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 9 do SWZ 

 

„Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Ciepielów w 

okresie od 01.09.2022 roku do 30.06.2023 roku” 

 

Identyfikator postępowania w miniPortalu: 

 

1f7c829f-00c7-4100-bcd2-31d9696e500b 
Uwaga: 

Użyte w SWZ wyrażenie „Identyfikator postępowania” oznacza identyfikator 

postępowania podany w miniPortalu. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Załącznik nr 10 do SWZ 

 

………………………………………

………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………

………………………………… 

(imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 

ZOBOWIĄZANIE  

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Ciepielów w 

okresie od 01.09.2022 roku do 30.06.2023 roku”. 

 
 

 

W imieniu …………………………………..……………………………………………………..…… 

(wpisać nazwę i adres podmiotu) 

 

zobowiązuje się do oddania swoich zasobów przy wykonaniu zamówienia, pn.  

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

do dyspozycji Wykonawcy 

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

(nazwa i adres Wykonawcy, któremu udostępniane są zasoby) 

 

Oświadczam, iż: 

a) udostępniam Wykonawcy nasze zasoby w zakresie:  

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

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

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

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

Określenie zasobu – sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolność techniczna i zawodowa (wiedza i 

doświadczenie), osoby (potencjał kadrowy) 

 

obejmującym:………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………. 

(należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków, określonych w SWZ, przez 

udostępniane zasoby) 



 

 

 

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego będzie następujący:  

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

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

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

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

c) zakres i okres mojego udziału przy wykonaniu zamówienia publicznego będzie następujący: 

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

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

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

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

 

*zrealizuję roboty/usługi, których dotyczą udostępnione przeze mnie zasoby, odnoszące się do 

warunków udziału dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których 

polega Wykonawca 

 

…………………….…… 

Data 
……..………………………………………………… 

 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

  

 


