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C z ę ś ć  I  
P o s t a n o w i e n i a  o g ó l n e  

 
 
 
1. Informacja o Zamawiaj ącym  
 
Zamawiającym jest: ZARZĄD OCZYSZCZANIA MIASTA  
Adres: Al. Jerozolimskie 11/19; 00-508 Warszawa 
Tel/fax: 22/ 277-04-70; 628-26-74 
Regon:   010352346 
NIP:    526-10-46-104 
godziny pracy:  730 – 1530 – od poniedziałku do pi ątku 
e-mail: przetargi@zom.waw.pl 
adres strony internetowej: www.zom.waw.pl  
 
2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami  
 
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 
 
1) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: 

imię nazwisko: Andrzej Wojtaszek   
stanowisko służbowe: Kierownik Działu Eksploatacji   
tel.: 22 277 04 36, pok. 302  

 
imię nazwisko: Magdalena Zabłocka   
stanowisko służbowe: Specjalista w Dziale Eksploatacji   

tel.: 22 277 04 12, pok. 402  
 
2) w zakresie dotyczącym zagadnień formalno – prawnych: 

imię nazwisko: Andrzej Ste ć  
stanowisko służbowe: Kierownik Działu Zamówie ń Publicznych  
tel.: 22/277-04-06; pok. 100A 

 
imię nazwisko: Mirosława Trybuch    
stanowisko służbowe: Starszy Specjalista w Dziale Zamówie ń Publicznych  
tel.: 22/277-04-04; pok. 100 

 
3. Podstawa prawna 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
4. Generalne zasady uczestnictwa w post ępowaniu 
 
1) Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.  
2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 
5. Oferty wariantowe, cz ęściowe  
 
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
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2) Zamówienie podzielone jest na 2 części Zamawiający dopuszcza możliwość składania 
ofert częściowych.  

 
6. Zamówienia uzupełniaj ące 
 
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 
ustawy Prawo zamówień publicznych polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju 
zamówienia w przypadku przekroczenia zakładanego limitu kilometrów i wartości umów.  
 
7. Pisemno ść post ępowania  
 
1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. 

2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub 
drogą elektroniczną wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia 
faktu ich otrzymania. 

 
 

C z ę ś ć  I I  
P r z e d m i o t  z a m ó w i e n i a  

 i  t e r m i n  j e g o  r e a l i z a c j i   
 
 
1. Przedmiot zamówienia – CPV – 60172000 – 4 wynajem autobusów i autokarów wraz 

z kierowc ą 
 
Opis przedmiotu zamówienia  
 
Zamówienie dotyczy wykonania usługi przewozu osób wykonujących prace porządkowe na 
terenie m. st. Warszawy. 
 
Zamówienie podzielone jest na dwie części, z których każda stanowi odrębne zadanie.  
 
Część    I 
1. Wykonanie usługi przewozu grupy do 16 osób w okresie od 01.12.2015 r. do 

30.11.2016 r. wraz z narzędziami służącymi do prac ręcznego oczyszczania, jednym 
autobusem przeznaczonym do tego celu, spełniającym warunki dopuszczenia do ruchu 
drogowego.  

2. Usługa transportowa będzie polegała na przewozie osób skazanych z Zakładu Karnego 
Warszawa Białołęka przy ul. Ciupagi 1 do miejsca pracy na terenie Warszawy  
i z powrotem po jej zakończeniu, lub z innego Zakładu na terenie m.st. Warszawy po 
uprzednim poinformowaniu o tym Wykonawcy.  

3. Autobus powinien być podstawiony pod Zakład Karny nie później niż do godz. 615. 
Przewóz osób będzie odbywał się w dni robocze (poniedziałek-piątek), w godzinach 630-
1430 i raz w miesiącu (w dniu wolnym od pracy).  

4. Wykonawca ma obowiązek pozostawienia w gotowości autobusu wraz z własnym 
kierowcą do dyspozycji Zamawiającego w godzinach 630-1430, w tym do zabrania  
i przewozu narzędzi Zamawiającego w tym czasie.  

5. Miejsce dowozu do realizacji prac, jak i miejsce oraz godzina odbioru po wykonaniu tych 
prac z różnych punktów miasta będą określane codziennie przez przedstawiciela 
Zamawiającego, który będzie sprawował nadzór nad przewożoną grupą osób.  
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6. Zamawiający zastrzega sobie prawo organizowania przerwy śniadaniowej i spożywania 
posiłków przez podległych pracowników w udostępnionym przez Wykonawcę autobusie.  

7. Wykonawca ma obowiązek w okresie jesienno-zimowym:  
a) porannego uruchamiania ogrzewania w autobusie na 15 minut przed rozpoczęciem 

przewozu pracowników, 
b) włączania ogrzewania stacjonarnego w udostępnionym autobusie w celu 

zapewnienia właściwego komfortu termicznego pracownikom w trakcie korzystania  
z autobusów w czasie przerw w pracy, tak aby temperatura wewnątrz nie była 
niższa niż 16oC. 

 
Część    II  
1. Wykonanie usługi przewozu grupy ok. 140 osób w okresie od 01.12.2015 r. do 

30.11.2016 r. wraz z narzędziami służącymi do prac ręcznego oczyszczania trzema 
autobusami przeznaczonymi do tego celu, spełniającymi warunki dopuszczenia do 
ruchu drogowego. 

2. Usługa transportowa będzie polegała na przewozie osób z bazy zlokalizowanej po 
stronie prawobrzeżnej Warszawy przy ul. Annopol 4b do miejsca pracy na terenie 
Warszawy i z powrotem po jej zakończeniu. 

3. Środek transportu powinien być podstawiony pod bazę na 15 minut przed rozpoczęciem 
pracy. Przewóz osób będzie odbywał się w dni robocze (poniedziałek-piątek)  
w godzinach: 600-1400

 (dwa autobusy) i 630
 – 1430(jeden autobus). 

4. Wykonawca ma obowiązek pozostawienia w gotowości autobusy wraz z własnymi 
kierowcami do dyspozycji Zamawiającego w godzinach podanych w pkt. 3 przez cały 
okres trwania umowy. 

5. Miejsce dowozu do realizacji prac, jak i miejsce oraz godzina odbioru osób po 
wykonaniu tych prac z różnych punktów miasta po pracy, będą określane codziennie 
przez przedstawiciela Zamawiającego, który będzie sprawował nadzór nad przewożoną 
grupą osób. 

6. W przypadku zmiany bazy, Wykonawca zostanie o tym powiadomiony pisemnie  
z dwudniowym wyprzedzeniem. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korygowania ilości zamawianych autobusów 
oraz do zmiany miejsca i godziny odbioru pracowników. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do organizowania przerwy śniadaniowej  
i spożywania posiłków przez podległych pracowników w udostępnionych przez 
Wykonawcę autobusach. 

9. Wykonawca ma obowiązek w okresie jesienno-zimowym: 
a) porannego uruchamiania ogrzewania w autobusach na 15 min przed rozpoczęciem 

przewozu pracowników, 
b) włączania ogrzewania stacjonarnego w udostępnionych autobusach w celu 

zapewnienia właściwego komfortu termicznego pracownikom w trakcie korzystania  
z autobusów w czasie przerw w pracy, tak aby temperatura wewnątrz nie była 
niższa niż 16oC. 

 
Szczegółowe warunki i zakres prac oraz zasady rozliczania określa załącznik nr 5.1.  dla 
części I i załącznik 5.2. dla części II .  
 
2. Termin realizacji zamówienia 
 
Część    I i II  
Zamówienie będzie realizowane od daty podpisania umowy, nie wcześniej niż od  
01.12.2015 r. do 30.11.2016 r. 
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C z ę ś ć  III 
W a r u n k i  u d z i a ł u  w  p o s t ę p o w a n i u  
o r a z  o p i s  s p o s o b u  d o k o n y w a n i a  
o c e n y  s p e ł n i a n i a  t y c h  w a r u n k ó w  

 
 
1. O udzielenie zamówienia mog ą ubiega ć się wykonawcy, którzy spełniaj ą 

warunki dotycz ące : 

1) posiadania uprawnie ń do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, 
jeżeli przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania.   

Warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję 
na krajowy transport drogowy zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r.  
o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.) 

2) posiadania wiedzy i do świadczenia.   

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym or az osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia.   

Warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponować:  

CZĘŚĆ I  
- minimum jednym autobusem,  posiadaj ącym aktualny przegl ąd techniczny ,  

o liczbie miejsc siedzących nie mniejszej niż 20 (+ miejsce dla kierowcy), 
wyposażonym w:  
a) część bagażową pozwalającą na przewóz narzędzi tj. mioteł, szpadli, grabi, 

łopat do śniegu lub luk bagażowy do przewozu ww. narzędzi,  
b) minimum jedną klapę dachową do wentylacji i otwierane boczne okna, lub 

klimatyzację;  
c) ogrzewanie stacjonarne,  
d) gniazdko wtykowe 12V umożliwiające podłączenie ładowarki do telefonu,  
e) maksymalna dopuszczalna wysokość autokaru to 3,5 m.  

CZĘŚĆ II  
- nie mniej niż trzema autobusami, posiadaj ącymi aktualne przegl ądy 

techniczne,  o liczbie miejsc siedzących nie mniejszej niż 50 (+ miejsce dla 
kierowcy), wyposażonymi w:  
a) minimum 2 luki bagażowe otwierane z prawej i lewej strony autobusu, o wys. 

70-80 cm, przy czym przestrzeń bagażowa w świetle bagażnika (luki bagażowe 
na przestrzał) musi mieć wysokość min. 45 cm,  

b) minimum dwoje działających drzwi umieszczonych po prawej stronie na 
początku i końcu (ew. środku) autobusu,  

c) minimum dwie sprawne klapy dachowe do wentylacji i otwierane boczne okna 
lub klimatyzację,  

d) ogrzewanie stacjonarne,  
e) gniazdko wtykowe 12V umożliwiające podłączenie ładowarki do telefonu,  
f) maksymalna dopuszczalna wysokość autokaru to 3,5 m. 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.   

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
 
2. W post ępowaniu mog ą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniaj ą warunki 

dotycz ące braku podstaw do wykluczenia z post ępowania o udzielenie 
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zamówienia publicznego w okoliczno ściach, o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp. 

 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 
dokumentów i oświadczeń  metodą spełnia/nie spełnia. 
 
3. Oświadczenia i dokumenty wymagane w post ępowaniu. 

1) wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z zał. nr 1 do SIWZ; 

2) potwierdzenia wniesienia wadium;  

3) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być 
załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby 
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (oryginał lub kopia potwierdzona 
notarialnie). 

 
3.1 Oświadczenia lub dokumenty potwierdzaj ące spełnianie warunków udziału  

w post ępowaniu: 

1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg 
wzoru określonego w załączniku Nr 2 do SIWZ;  

2) aktualna licencja na krajowy transport drogowy zgodnie z ustawą z dnia 6 września 
2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.);  

3) wypełniony i podpisany załącznik nr 6a, 6b do SIWZ odpowiednio dla części, na którą 
składana jest oferta;  

 
4) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów na okres wykonanie zamówienia zgodnie z art. 26 ust. 2b 
ustawy Pzp wraz zaktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej 
ewidencji i informacji odziałalności gospodarczej, z których wynikałoby umocowanie 
osoby/osób podpisujących zobowiązanie. Jeżeli z ww. dokumentów nie wynikałoby 
umocowanie do podpisania zobowiązania również stosowne pełnomocnictwo 
(oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie). 
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega 
na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków jest zobowiązany 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
wykonania zamówienia zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. 
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b 
ustawy Pzp., odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 
ponosi winy. 

 
3.2. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzaj ące niepodleganie wykluczeniu  

z post ępowania: 
 

1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wg wzoru 
określonego w załączniku Nr 3 do SIWZ,  

2) aktualny odpis z wła ściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i inform acji  
o działalno ści gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
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ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert.  

 
Jeżeli Wykonawca, wykazując spenianie warunków udziału w postepowaniu, polega na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, a 
podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga od 
Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 
wymienionych w Części III ust. 3.2  

 
3.3. Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej:  

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 
że nie należy do grupy kapitałowej – wg wzoru określonego w załączniku nr 4  do 
SIWZ. 

4. Wykonawca zagraniczny 

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.2, ppkt. 2 
SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

2) Dokumenty, o których mowa w ppkt 1. lit a) SIWZ powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa  
w ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym 
określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
notariuszem. Przepis ppkt. 2 stosuje się odpowiednio. 

 
5. Zasady składania ofert wspólnych: 

1) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego; 

2) oświadczenie stanowiące zał. 2 do SIWZ składa i podpisuje w imieniu wszystkich 
wykonawców, Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu 
przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich 
Wykonawców składających ofertę wspólną; 

3) oświadczenie stanowiące zał. 3 do SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza 
możliwość złożenia jednego oświadczenia przez wszystkich Wykonawców 
składających ofertę wspólną z zastrzeżeniem, że zostanie ono podpisane przez 
uprawnionego przedstawiciela każdego z Wykonawców  a w miejscu 
przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy zostaną wpisane nazwy  
i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną; 

4) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej stanowiącą zał. 4 do SIWZ 
składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia; 
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5) dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 3.2 winien przedłożyć każdy  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. wspólnicy 
spółki cywilnej, uczestnicy konsorcjum); 

6) dokumenty wymienione w pkt. 3.1. ppkt. 2, 3, 4 winien przedłożyć jeden albo więcej 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tak aby 
potwierdzić łączne spełnianie danego warunku; 

7) jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
zostanie wybrana, zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego zażąda umowy regulującej współpracę tych wykonawców.  

 

C z ę ś ć  IV 
O p i s  s p o s o b u  o b l i c z a n i a  c e n y  o f e r t y  

 
1) Cenę oferty stanowi suma wartości brutto z zał. nr 1 do SIWZ. Cena oferty służy do 

porównania ofert. Zamówienie będzie realizowane w oparciu o zaoferowany ryczałt 
dobowy i stawkę za 1 km przewozu pracowników podany w załączniku nr 1 do SIWZ 
(odpowiednio dla każdej części, na którą składana jest oferta).  

W formularzu oferty należy podać cenę brutto oferty. Cenę należy podać w PLN.  

2) Cena oferty dla każdej części zamówienia powinna obejmować wszystkie koszty  
i składniki wraz z narzutami niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie 
objętym specyfikacją.  

3) Ceny podane przez Wykonawcę ustalane są na cały okres obowiązywania umowy i nie 
podlegają podwyższeniu.  

4) Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w poszczególnych pozycjach jest 
niedopuszczalne.  

5) W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy, 
Wykonawca będzie zobowiązany przy rozliczeniach za wykonane usługi do przeliczenia 
oferowanych jednostkowych cen netto w taki sposób, aby przy uwzględnieniu nowej 
stawki podatku VAT jednostkowa cena brutto nie była wyższa od ceny zaoferowanej  
w ofercie przetargowej.  

 

C z ę ś ć  V  
K r y t e r i a  o c e n y  o f e r t  

 
1. Kryteria oceny ofert 

Dla części I  
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria 
przypisując im odpowiednio wagi:  

1) cena brutto za realizację danej części zamówienia – 95 pkt. 
2) forma zatrudnienia – 5 pkt.  

 
Punkty w kryterium „forma zatrudnienia” będą przyznawane Wykonawcy, który 
zobowiąże się zatrudnić do realizacji zamówienia 1 pracownika na podstawie umowy o 
pracę, który będzie wykonywał pracę kierowcy autobusu przeznaczonego do przewozu 
pracowników.  

W przypadku złożenia deklaracji zatrudnienia 1 kierowcy na podstawie umowy o pracę, 
Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać tego zobowiązania w toku realizacji 
zamówienia zgodnie z obowiązkami określonymi w zał. nr 3 do wzoru umowy, pod 
rygorem naliczenia kar umownych przewidzianych w § 5 ust.4 wzoru umowy.  
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Dla części II  
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria 
przypisując im odpowiednio wagi:  
1)  cena brutto za realizację danej części zamówienia – 95 pkt.  
2) forma zatrudnienia – 5 pkt.  

 
Punkty w kryterium „forma zatrudnienia” będą przyznawane Wykonawcy, który 
zobowiąże się zatrudnić do realizacji zamówienia 3 pracowników na podstawie umowy o 
pracę, którzy będą wykonywać pracę kierowców autobusów przeznaczonych do 
przewozu pracowników.  

W przypadku złożenia deklaracji zatrudnienia 3 kierowców na podstawie umowy o 
pracę, Wykonawca będzie zobowiązany przestrzegać tego zobowiązania w toku 
realizacji zamówienia zgodnie z obowiązkami określonymi w zał. nr 3 do wzoru umowy, 
pod rygorem naliczenia kar umownych przewidzianych w § 5 ust. 4 wzoru umowy.  

 
2. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów 
 
1) Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium:  
 

a) C - cena brutto za realizację danej części zamówienia – według wzoru: 
 

najniższa cena ofertowa brutto 
C=       -------------------------------------------- x 95  

     cena oferty badanej  
 

b) Z – forma zatrudnienia dla danej części zamówienia:  
Z – zobowiązanie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
pracowników na stanowisku kierowcy autobusu przeznaczonego do 
przewozu pracowników – 5 pkt.  

 
2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę 

punktów:  

L = C + Z 

gdzie: 
L - łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie 
C - łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium CENA 
Z - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium forma zatrudnienia  

3) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

4) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium „forma zatrudnienia”, Zamawiający spośród 
tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.  

 

C z ę ś ć  V I  
F o r m a  i  z a s a d y  w n o s z e n i a  w a d i u m  

 
 
1. Wysoko ść wadium  

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium  
w wysokości:  

dla części I  –  4 600,00 zł  

dla części II  – 9 200,00 zł  
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2. Forma wadium 

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:  

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z póżn. zm.). 

3. Termin i miejsce wniesienia wadium 

1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

2) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić 
przelewem  na konto Zamawiającego:  
Citibank Handlowy Bank Handlowy w Warszawie SA nr 0 3 1030 1508 0000 0005 
5005 4035 

 Kserokopię przelewu należy dołączyć do oferty. 

3) W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach 
określonych w pkt 2 cz. VI SIWZ oryginalny dokument wadium należy dołączyć do 
oferty. 

4) Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie 
skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

 
4. Zwrot wadium 

1. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 6.  

2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia 
żądano.  

3. Zamawiający zwróci  niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert.  

4. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie pkt. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 
oferta  została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi  wadium w terminie 
określonym przez Zamawiającego.  

5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez  Wykonawcę.  

6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stornie. 
nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, 
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, 
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co 
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 
najkorzystniejszej.  
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7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana:  

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie;  

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

 

C z ę ś ć  V I I  
Z a s a d y  p r z y g o t o w a n i a  o f e r t y  

 
2. Wymogi formalne  
 

1) Oferta musi obejmować całość danej części zamówienia i być sporządzona zgodnie  
z niniejszą SIWZ na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym 
załącznik Nr 1.  

2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.  

3) Oferta musi spełniać następujące wymogi: 

a. musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej,  

b. formularz oferty i wszystkie dokumenty (również te złożone na załączonych do 
SIWZ wzorach) muszą być podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do 
reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną  
w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy 
organizacyjnej, 

c. poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę 
(-y) podpisującą(-e) ofertę,  

d. załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ,  

e. zaleca się ponumerowanie kolejnych stron oferty. 
 
Uwaga: 
Załączone do oferty kopie wymaganych  dokumentów i oświadczeń muszą być 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela 
Wykonawcy. 

 
3. Opakowanie oferty 

1) Ofertę należy złożyć w jednej trwale zamkniętej kopercie (opakowaniu). 

2) Koperta lub opakowanie oferty powinno zostać zaadresowane w sposób następujący:  
Zarząd Oczyszczania Miasta 
Al. Jerozolimskie 11/19 
00-508 Warszawa 
z dopiskiem „oferta ZOM/KP/15/15„ 

 i opatrzona pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

3) W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby - 
wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera. 
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C z ę ś ć  V I I I  
I n f o r m a c j e  o  t r y b i e  s k ł a d a n i a   

i  o t w a r c i a  o f e r t  
 
1. Miejsce i termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  w pok. Nr 303, pi ętro III do dnia 
18.09.2015 r., do godziny 09:00. 
2. Miejsce i termin otwarcia ofert 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 106, pi ętro I, w dniu 
18.09.2015 r. , o godzinie 09:15.  
 
3. Publiczne otwarcie ofert 

1) Otwarcie ofert jest jawne.  

2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3) Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) 
Wykonawcy, adres, (siedzibę) cenę oferty oraz informację, czy Wykonawca 
zadeklarował zatrudnienie kierowców autobusów w oparciu o umowę o pracę. 

 
4. Termin zwi ązania ofert ą 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

C z ę ś ć  I X  
P o s t a n o w i e n i a  k o ń c o w e  

 
1. Wzór umowy stanowi zał ącznik nr 5.1, 5.2.  
2. Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy nie jest wymagane.  
3. Termin i miejsce podpisania umowy 

Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została 
uznana za najkorzystniejszą w piśmie informującym o wyniku postępowania.  
 
4. Pouczenie o środkach ochrony prawnej  

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli 
ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę  
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów  ustawy Pzp, o których mowa 
w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

Wykaz zał ączników: 
1) Formularz oferty – zał. nr 1 
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2  
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – zał. nr 3 
4) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – zał. nr 4 
5) Wzór umowy - zał. nr 5.1, 5.2  
6) Informacja dot. potencjału technicznego przewidzianego do realizacji zamówienia –  

zał. nr 6a, 6b  
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oznaczenie sprawy: ZOM/KP/15/15  

Z a ł ą c z n i k  N r  1  d o  S I W Z  
 
 

 

FORMULARZ  OFERTY 
nazwa wykonawcy  .................................................. 

REGON .............................................................. 

NIP ....................................................................  

kod, miejscowość ....-......., ................................ 

województwo ......................., ............. 

ulica, nr domu, nr lokalu ................., ........, ...... 

telefon ............................................................. 

fax  .............................................. 

e-mail……………………………………. 

                                                                   
W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:  

„wykonanie usługi przewozu pracowników wykonuj ących prace porz ądkowe na 
terenie m.st. Warszawy” . 

 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:  
 

dla Części I: 

Lp. Rodzaj usługi 
Cena 

jednostkowa 
bez VAT 

Liczba 
przewidzianych 

km 

Liczba 
dni 

Liczba 
autobusów 

Warto ść 
bez VAT 

Stawka 
VAT 

Warto ść z 
VAT(brutto) 

a b c d e f g h i j 

1 ryczałt dobowy za 
wynajem autobusu  CR   265 1  8%  

2 
stawka za 1 km 

przewozu 
pracowników  

Ckm  25 000  1  8%  

Cena ofertowa C O1 (suma pozycji 1-2)   
 

Zobowiązujemy się do zatrudnienia 1 pracownika  na podstawie umowy o pracę na stanowisku 
kierowcy autobusu przeznaczonego do przewozu pracowników………….*  

dla Części II:  

Lp. Rodzaj usługi 
Cena 

jednostkowa 
bez VAT 

Liczba 
przewidzianych 

km 

Liczba 
dni 

Liczba 
autobusów 

Warto ść 
bez VAT 

Stawka 
VAT 

Warto ść z 
VAT(brutto) 

a b c d e f g h i j 

1 ryczałt dobowy za 
wynajem autobusu  CR   253 3  8%  

2 
stawka za 1 km 

przewozu 
pracowników  

Ckm  10 000  3  8%  

Cena ofertowa C O2 (suma pozycji 1-2)   
Zobowiązujemy się do zatrudnienia 3 pracowników  na podstawie umowy o pracę na stanowisku 
kierowcy autobusu przeznaczonego do przewozu pracowników………….*  

 

 

 

 

 

(pieczęć Oferenta) 
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*UWAGA: 
- Należy wypełnić „tak” lub „nie”  
- Niewypełnienie tej pozycji zostanie potraktowane jako brak zobowiązania do zatrudnienia  

kierowców na postawie umowy o pracę, co będzie skutkować nieprzyznaniem punktów  
  w tym kryterium.  
 
2. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 

zastrzeŜeń. 
3. Akceptujemy warunki określone we wzorze umowy - załącznik nr 5.1 i 5.2 do SIWZ. 
4. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 
5. Wadium zostało wniesione w dniu ………… w wysokości …………………. w formie ………...............  

Po przeprowadzonym postępowaniu proszę zwrócić wadium na konto Nr ........................................ 

w Banku .............................................................................................................................................. 

                                           (dotyczy Oferentów, którzy wnieśli wadium w pieniądzu) 

6. Oświadczamy, Ŝe powierzymy podwykonawcom wykonanie niŜej wymienionych części 
zamówienia: 

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

7. W przypadku wyboru oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego.  

8. Oferta została złoŜona na .......................... ponumerowanych stronach. 
 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Strona 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

................................................, ......................... 20…. r.                                         ............................................................................. 

                     (miejscowość)                                       ( data)                                                                                                          (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy  wykonawcy  
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oznaczenie  sprawy:  ZOM/KP/15/15 
 

Z a ł ą c z n i k  N r  2  d o  S I W Z  
 

 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
..................................................................................................................................  

................................................................................................................................... 
(w przypadku oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców) 

 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na.:  

„ wykonanie usługi przewozu pracowników wykonuj ących prace porz ądkowe na 
terenie m.st. Warszawy „  

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  
z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), dotyczące: 

 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

 

........................................., ....................... r.   ..................................................................................... 
         miejscowość                                     data               podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) 

           Wykonawcy* 

 
 
* - w przypadku złożenia oferty wspólnej podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy   
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oznaczenie  sprawy:  ZOM/KP/15/15 

 
Z a ł ą c z n i k  N r  3  d o  S I W Z  

 
 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
....................................................................................................  

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

.  
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na.:  

„ wykonanie usługi przewozu pracowników wykonuj ących prace porz ądkowe na 
terenie m.st. Warszawy ”  

oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z powodu niespełniania warunków  
określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

............................................., ....................... r.             …........................................................................................ 

         miejscowość                                     data                  podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) 
                 Wykonawcy 
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oznaczenie  sprawy:  ZOM/KP/15/15 
 

Z a ł ą c z n i k  N r  4  d o  S I W Z  
 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
....................................................................................................  

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

.  
 
 

 
LISTA PODMIOTÓW NALE ŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/ 

INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALE ŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
* 

 
 
1. Składamy list ę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) 

 

L.p. Nazwa podmiotu 

1.  

2.  

......  

 
............................... 
(miejscowość, data) 
 
 

.......................................................................................... 
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

__________________________________________________________________ 
 
2. Informujemy, że nie nale żymy do grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 2 

pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
............................... 
(miejscowość, data) 

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

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
* należy wypełnić pkt 1 lub  pkt 2 
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Załącznik nr 5.1.  
do SIWZ nr ZOM/KP/15/15  

 
 

Wzór umowy 

 

Umowa zawarta w dniu ......................... 2015 r. w Warszawie w wyniku przeprowadzenia postępowania  
o zamówienie publiczne w trybie  przetargu nieograniczonego nr ZOM/KP/     /15 pomiędzy: 

Miastem Stołecznym Warszawa - Zarządem Oczyszczania Miasta z siedzibą w Warszawie  
NIP 526-10-46-104, Al. Jerozolimskie 11/19, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym na 
podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23.04.2008 r. nr GP-0158/1295/08 przez:  

• Tadeusza Jaszczołta –  Dyrektora, a 

 ......................................................... z siedzibą w ................................................. przy ……… , 
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla ……………. Wydział ……………..KRS, nr wpisu do rejestrów 
przedsiębiorców ………………………. o kapitale zakładowym w wysokości………………….. zł w całości 
wpłaconym, NIP………………….….. zwanym dalej  Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

• ................................ - .................................................. 
 
 

§ 1 
[Przedmiot umowy]  

Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę transportu osób i mienia na 
terenie m.st. Warszawy na następujących zasadach:  
 
1. Wykonanie usługi transportu dotyczyć będzie przewozu grupy do 16 osób w okresie od 1 grudnia 

2015 r. do 30 listopada 2016 r. wraz z narzędziami słuŜącymi do prac ręcznego oczyszczania, 
jednym autobusem przeznaczonym do tego celu, spełniającym warunki dopuszczenia do ruchu 
drogowego.  

2. Usługa transportowa będzie polegała na przewozie osób skazanych z Zakładu Karnego Warszawa 
Białołęka przy ul. Ciupagi 1 lub z innego Zakładu na terenie m.st. Warszawy do miejsca pracy na 
terenie Warszawy i z powrotem po jej zakończeniu, po uprzednim poinformowaniu o tym 
Wykonawcy.  

3. Środek transportu powinien być podstawiony pod Zakład Karny nie później niŜ do godz. 615. 
Przewóz osób będzie odbywał się w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach 630-1430   
i jeden raz w miesiącu (w dniu wolnym od pracy), z zastrzeŜeniem §3 ust. 2 lit. a) umowy.  

4 Wykonawca ma obowiązek pozostawienia w gotowości autobusu z własnym kierowcą do 
dyspozycji Zamawiającego w godzinach 615-1430, oraz zabrania i przewozu narzędzi 
Zamawiającego w całym okresie trwania umowy.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i godziny porannego odbioru 
pracowników, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie z dwudniowym 
wyprzedzeniem. 

6. Miejsce dowozu do realizacji prac, jak i miejsce oraz godzina odbioru osób po wykonaniu tych 
prac z róŜnych punktów miasta będą określane codziennie przez przedstawiciela Zamawiającego, 
który będzie sprawował nadzór nad przewoŜoną grupą osób.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo organizowania przerwy śniadaniowej i spoŜywania posiłków 
profilaktycznych przez podległych pracowników w udostępnionym przez Wykonawcę autobusie.  

8. Wykonawca ma obowiązek w okresie jesienno-zimowym do:  

a) porannego uruchamiania ogrzewania w autobusie na 15 min. przed rozpoczęciem przewozu 
pracowników,  

b) włączania ogrzewania stacjonarnego w udostępnionym autobusie w celu zapewnienia 
właściwego komfortu termicznego pracownikom w trakcie korzystania z autobusów w czasie 
przerw w pracy, tak aby temperatura wewnątrz nie była niŜsza niŜ 16oC.  
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§ 2 
[ Czas obowiązywania]  

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 grudnia 2015 r. do 30 listopada 2016 r.  
 
 

 § 3 
[Warunki wykonania umowy]  

1. Wykonawca zobowiązany jest: 

a) udostępnić dziennie Zamawiającemu jeden pełnosprawny autobus, wraz z posiadającym 
odpowiednie kwalifikacje i umiejętności, znającym topografię m.st. Warszawy kierowcą 

b) udostępnić autobus, posiadający aktualny przegląd techniczny, wyposaŜony w:  

- część bagaŜową pozwalającą na przewóz narzędzi tj. mioteł, szpadli, grabi, łopat do śniegu 
lub luk bagaŜowy do przewozu ww. narzędzi ,  

- min. 20 miejsc siedzących + miejsce dla kierowcy,  
- min. jedną klapę dachową do wentylacji i otwierane boczne okna lub klimatyzację ,  
- ogrzewanie stacjonarne 
- gniazdko wtykowe12 V umoŜliwiające podłączenie ładowarki do telefonu.  

Maksymalna dopuszczalna wysokość autokaru to 3,5 m.  

c) pozostawić w gotowości autobus wraz z kierowcą do dyspozycji Zamawiającego i realizować 
usługę zgodnie z §1,  

d) umoŜliwić pozostawienie w autobusie przez pracowników bagaŜu podręcznego (plecaki, 
płaszcze, kurtki itp.) oraz narzędzi w przestrzeni bagaŜowej po skończonej pracy,  

e) podstawić pojazd zastępczy w przypadku wystąpienia awarii lub niesprawności autobusu,  
w czasie nieprzekraczającym 1 godziny od momentu ich wystąpienia,  

f) przestrzegać przepisów BHP i przeciwpoŜarowych, 

g) utrzymać pojazd w dobrym stanie technicznym i higienicznym tj. czysty zewnętrznie oraz 
wewnętrznie (codzienne sprzątanie autobusu).  

2.  W przypadku gdy Wykonawca zadeklarował w ofercie zatrudnienie kierowców autobusów 
przeznaczonych do przewozu pracowników w oparciu o umowę o pracę, jest zobowiązany do 
spełnienia warunków określonych w załączniku nr 3 do umowy.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo: 

a) rezygnacji z usługi transportu w danym dniu, o czym Wykonawca będzie poinformowany 
telefonicznie najpóźniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem pracy,  

b) rezygnacji z usługi we wskazanym przez Zamawiającego terminie, o czym Wykonawca będzie 
powiadomiony pisemnie w stosownym czasie,  

c) wcześniejszego zakończenia korzystania z usługi w danym dniu (w szczególności na skutek 
wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń losowych),  
o czym Wykonawca zostanie poinformowany w stosownym czasie,  

d) korzystania z usługi w wyjątkowych przypadkach w soboty lub dni świąteczne o czym 
Wykonawca powiadamiany będzie z jednodniowym wyprzedzeniem,  

e) odmowy skorzystania z pojazdu w przypadku jego niesprawności tj. w przypadkach opisanych  
w §5 ust. 3.  

4. Wykonawca ma obowiązek zagwarantować Zamawiającemu telefoniczny kontakt z kierowcą 
oraz z właścicielem pojazdu lub jednostką nadzorującą w jego imieniu realizację usługi. 

5. Przedstawiciel Zamawiającego wpisem do zbiorczej karty drogowej (zał. nr 1 do umowy) będzie 
potwierdzał kaŜdorazowy fakt zrealizowania przewozu. Zbiorcza karta drogowa dołączona do 
faktury będzie stanowiła podstawę do rozliczeń.  

 
 
 

§ 4 
(Wynagrodzenie]  

1. Zamawiający określa, Ŝe za prawidłowe wykonanie usługi transportu osób i mienia w okresie 
obowiązywania umowy  zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie brutto nie wyŜsze niŜ:  
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…………………… zł (słownie złotych: ………………………………………………………………………….).  

2. W przypadku osiągnięcia wysokości środków, o których mowa w ust. 1, przed datą określoną w § 2, 
umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu bez składania w tym względzie dodatkowych 
oświadczeń, a Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu.  

a) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie:  

b) ryczałtowe za 1 dzień wynajmu autobusu, z zastrzeŜeniem ust. 4. W ramach wynagrodzenia 
ryczałtowego uwzględnia się wyłącznie dni, w których Zamawiający korzysta z usług 
świadczonych przez Wykonawcę z wyłączeniem dni, o których mowa w § 3 ust. 3 lit. a) b) i e).  

c) za 1km przewozu pracowników,  z zastrzeŜeniem ust. 4.  

Ceny jednostkowe ww. zadań podane są w załączniku nr 2 do umowy.  

3. Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie za wszelkie przejazdy autobusu 
bez pracowników, tj. dojazdy do bazy, kursy między miejscem pracy a bazą bez pracowników itp., 
jak i postoje.  

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całość wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy z tytułu 
świadczenia usług objętych niniejszą umową, w tym wszelkie jego wydatki i nakłady na wykonanie 
tych usług.  

5. Wykonawca za prawidłowe wykonanie usługi będzie wystawiał fakturę VAT. Podstawą do 
wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie sporządzona przez Wykonawcę zbiorcza karta 
drogowa, której wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy. Zbiorcza karta drogowa musi zostać 
zaakceptowana przez Zamawiającego przed wystawieniem faktury VAT.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w terminie zgodnym z obowiązującymi 
przepisami, z wyszczególnieniem liczby kilometrów lub/i ryczałtów dobowych.  

7. Zapłata naleŜności dokonywana będzie przez Zamawiającego przelewem na konto wskazane  
w fakturze VAT w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury VAT. Załącznikiem do faktury będzie miesięczna zbiorcza karta drogowa.  

8. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciąŜenia rachunku Zamawiającego.  

9. Wykonawca wyraŜa zgodę na pomniejszanie płatności z przedłoŜonych faktur (prawo potrącenia) 
o wysokość naliczonych kar umownych oraz  ewentualnych kosztów zastępczego wykonania 
umowy, o których mowa §5 ust. 2  zgodnie z wystawionymi notami obciąŜeniowymi.  

 
§ 5 

[Kary umowne]  

1. Za kaŜdą godzinę opóźnienia w podstawieniu autobusu przed rozpoczęciem prac lub po ich 
zakończeniu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej Wykonawcy  
w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych). 

2. W przypadku awarii pojazdu i niepodstawienia przez Wykonawcę pojazdu zastępczego na 
zasadach określonych w §3 ust. 1e), Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie transportu 
innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 500 zł 
(słownie: pięćset złotych) za kaŜdy stwierdzony przypadek.  

3. W przypadku ujawnienia w trakcie korzystania przez Zamawiającego z pojazdu niŜej wymienionych 
wad technicznych:  

a) niesprawne ogrzewanie,  
b) niesprawna klapa dachowa, otwieranie bocznych okien bądź klimatyzacja,  
c) niesprawne otwieranie drzwi do przestrzeni bagaŜowej lub do luków bagaŜowych,   
d) niesprawne drzwi wejściowe do pojazdu,  
e) przeciekający dach autobusu w czasie opadów deszczu,  
f) dziurawa podłoga autobusu,  
g) pęknięta szyba  

i nieusunięcia ich w ciągu 2 godzin przez Wykonawcę od momentu stwierdzenia nieprawidłowości 
przez przedstawiciela Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary 
umownej w wysokości 100 zł (słownie sto złotych) za kaŜdą nieusuniętą niesprawność pojazdu.  

4. JeŜeli w celu realizacji umowy Wykonawca zobowiązał się do zatrudnienia pracowników w oparciu 
o umowę o pracę, w przypadku: 
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a) nieprzedstawienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego dokumentów 
potwierdzających zatrudnienie pracowników w oparciu o umowę o pracę, o których mowa  
w pkt. 3.2 załącznika nr 3 do umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną  
w wysokości 500 zł za kaŜdy dzień opóźnienia, 

b) nieskierowania przez Wykonawcę lub podwykonawcę do realizacji umowy wymaganej liczby 
pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, Zamawiający naliczy Wykonawcy 
karę umowną w wysokości 2000 zł za kaŜdy stwierdzony przypadek (za jedną osobę). 

5. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego za poniesioną szkodę.  

 
 

§ 6 
(Rozwiązanie umowy]  

1. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:  

a) nieudostępnienia autobusu przez ponad jeden dzień bez uprzedniego, powiadomienia 
Zamawiającego o zaistniałej sytuacji, 

b) trzykrotnego naliczenia kar umownych, o których mowa w §5.  

2. Zamawiający uprawniony jest do wypowiedzenia umowy w terminie 2 tygodni w przypadku 
zakończenia współpracy z Zakładem Karnym na terenie m.st. Warszawy.  

 
 

§ 7 
[Zakres odpowiedzialności Wykonawcy]  

1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia cywilnoprawne osób 
trzecich wynikające z niewykonania lub nienaleŜytego wykonania usługi, w tym wykonywania ich 
niezgodnie z niniejszą umową.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku realizacji usługi.  

3. Wykonawca jest zobowiązany posiadać w dniu podpisania umowy polisę ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej obowiązującą przez cały okres realizacji umowy. Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu kserokopię właściwej polisy ubezpieczeniowej stanowiącą (załącznik 
nr 4 do umowy) i dowodów uiszczenia składek ubezpieczeniowych naleŜnych z tego tytułu. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego rozpatrywania wszelkich skarg osób trzecich na 
działania lub zaniechania Wykonawcy przekazanych przez Zamawiającego lub za pośrednictwem 
Zamawiającego oraz poinformowania Zamawiającego, w terminie nie dłuŜszym niŜ 14 dni od daty 
ich otrzymania, o sposobie załatwienia danej sprawy. 

 
 

§ 8 
(Szczególny tryb odstąpienia od  umowy) 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy  
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2.  W przypadku, o którym mowa w ust.1, Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia 
naleŜnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
 

§ 9 
[Postanowienia dodatkowe]  

Strony umowy zgodnie ustalają, Ŝe wymiana bieŜących informacji operacyjnych dotyczących  
w szczególności zapotrzebowania na środki transportu oraz miejsce i godziny ich podstawienia 
odbywać się będzie drogą telefoniczną poprzez następujące telefony kontaktowe: 

- ze strony Zamawiającego nr  604 191 471 lub 606 835 428  

- ze strony Wykonawcy nr   ………………………………………..  
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§ 10 
[Postanowienia końcowe]  

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
niewaŜności za zgodą obu stron.   

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawo zamówień 
publicznych, oraz przepisy Kodeksu cywilnego . 

3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy Wykonawca będzie 
zobowiązany przy rozliczeniach za wykonane usługi do przeliczenia oferowanych jednostkowych 
cen netto w taki sposób, aby przy uwzględnieniu nowej stawki podatku VAT jednostkowa cena 
brutto nie była wyŜsza od ceny zaoferowanej w ofercie przetargowej.  

4. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie moŜe dokonać cesji wierzytelności 
naleŜności wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy.  

5. Spory mogące wynikać z umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

6. Podpisane przez strony załączniki stanowią integralną część umowy.  

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron. 

8. Komórką organizacyjną Zamawiającego odpowiedzialną za techniczną stronę realizacji umowy 
jest Dział Eksploatacji. 

 
 
 
 
 
 

Z a m a w i a j ą c y       W y k o n a w c a   
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Załącznik nr 1  
Do Wzoru umowy  

 

ZBIORCZA KARTA DROGOWA  
ZA OKRES ………….……………… R.  

 
NR REJESTRACYJNY POJAZDU ………………………..  
 

Data 
Nazwisko 
Kierowcy 

Trasa przejazdu 
Stan licznika  

przy wyjeździe 
Stan licznika  
po powrocie 

Przebieg [km] 
Podpis  
osoby 

nadzorującej 
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Załącznik nr 2  
do Wzoru umowy  

 
 
 
 

CENY JEDNOSTKOWE DLA CZ ĘŚCI I  
ustalone w wyniku przetargu nieograniczonego  

na zamówienie nr ZOM/KP/     /15  
 
 

Lp. Cena jednostkowa poszczególnych zada ń 

Cena 
jednostkowa bez 

podatku VAT 
Stawka 

VAT 

Cena jednostkowa  
z podatkiem VAT 

Liczbowo  Liczbowo  

1 Cena jednostkowa - ryczałt dobowy za 
wynajem autobusu  CR  8%  

2 Cena jednostkowa za 1 km przewozu 
pracowników 

Ckm  8%  

 
 
 
 

Z a m a w i a j ą c y       W y k o n a w c a   
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Załącznik nr 3  
do Wzoru umowy 

 

 

Obowiązki Wykonawcy 

związane z zatrudnieniem pracowników w oparciu o umowę o pracę 

 
1. Postanowienia ogólne 

1.1. Zgodnie ze złoŜoną ofertą Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić do realizacji zamówienia 1 
pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę, który będzie wykonywał pracę 
kierowcy autobusu przeznaczonego do przewozu pracowników. 

1.2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu imienny wykaz pracowników wskazanych w pkt 1. 

1.3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania zadeklarowanej liczby zatrudnionych 
pracowników przez cały okres realizacji umowy. 

1.4. W przypadku nieobecności pracownika przekraczającej 21 dni Wykonawca wskaŜe imiennie 
innego pracownika na zastępstwo zatrudnionego na umowę o pracę. 

1.5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich 
zmianach lub wygaśnięciu stosunku pracy z osobami wskazanymi w wykazie. 

1.6. W przypadku wygaśnięcia umowy o pracę z pracownikiem wskazanym w wykazie, 
Wykonawca wskaŜe innego pracownika w jego miejsce zatrudnionego na umowę o pracę. 

 
2. Obowiązki związane z realizacją zamówienia 

Pracownik wskazany w wykazie musi brać udział w realizacji zamówienia w kaŜdym miesiącu 
obowiązywania umowy. 

 
3. Kontrola realizacji prac 

3.1. Zamawiający jest uprawniony do kontroli realizacji prac przez pracowników wskazanych  
w wykazie oraz weryfikacji dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie pracowników  
w oparciu o umowę o pracę. 

3.2. Na Ŝądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi wszelkie dokumenty związane  
z zatrudnieniem pracowników wskazanych w wykazie, w tym umowę o pracę, dowody 
uiszczenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz dowody odprowadzania zaliczek na 
podatek dochodowy. 

3.3. Wykonawca poinformuje pracowników wskazanych w wykazie o uprawnieniu 
Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli oraz zobowiąŜe ich do potwierdzenia swojej 
toŜsamości w przypadku kontroli prowadzonej przez przedstawicieli Zamawiającego. 

 
4. NienaleŜyte wykonanie prac przez Wykonawcę 

4.1. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków związanych z zatrudnieniem 
pracowników w oparciu o umowę o pracę, Zamawiający naliczy wykonawcy kary umowne 
określone w § 5 ust. 4 umowy. 

4.2. W przypadku stwierdzenia, iŜ Wykonawca nie zatrudnił wymaganej liczby pracowników  
w oparciu o umowę o pracę, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia stwierdzonej 
nieprawidłowości w terminie 3 dni oraz przedstawienia Zamawiającemu dokumentów 
potwierdzających zatrudnienie. Po upływie 3 dni Zamawiający jest uprawniony do 
przeprowadzenia ponownej kontroli oraz ponownego naliczenia kary umownej, o której 
mowa w § 5 ust. 4 pkt b umowy. 

 
 

Z a m a w i a j ą c y       W y k o n a w c a   
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Załącznik nr 5.2.  
do SIWZ nr ZOM/KP/15/15  

Wzór umowy 

  

 

Umowa zawarta w dniu ............. 2015 r. w Warszawie w wyniku przeprowadzenia postępowania  
o zamówienie publiczne w trybie  przetargu nieograniczonego nr ZOM/KP/        /15 pomiędzy: 

Miastem Stołecznym Warszawa - Zarządem Oczyszczania Miasta z siedzibą w Warszawie  
NIP 526-10-46-104, Al. Jerozolimskie 11/19, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym na 
podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23.04.2008 r. nr GP-0158/1295/08 przez:  

• Tadeusza Jaszczołta –  Dyrektora, a 
 

......................................................... z siedzibą w ................................................. przy ……… , zarejestrowanym 
w Sądzie Rejonowym dla ……………. Wydział ……………..KRS, nr wpisu do rejestrów przedsiębiorców 
………………………. o kapitale zakładowym w wysokości………………….. zł w całości wpłaconym, 
NIP………………….….. zwanym dalej  Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

• ................................ - .................................................. 
 
 

§ 1 
[Przedmiot umowy] 

Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę transportu osób i mienia na 
terenie m.st. Warszawy na następujących zasadach:   
 
1. Wykonanie usługi transportu dotyczyć będzie przewozu grupy do 140 osób: w okresie od 1 grudnia 

2015 r. do 30 listopada 2016 r. wraz z narzędziami słuŜącymi do prac ręcznego oczyszczania, 
trzema autobusami przeznaczonymi do tego celu, spełniającymi warunki dopuszczenia do ruchu 
drogowego.   

2. Usługa transportowa będzie polegała na przewozie osób z bazy zlokalizowanej w Warszawie przy  
ul. Annopol 4b do miejsca pracy na terenie Warszawy  i z powrotem po jej zakończeniu.  

3. Środek transportu powinien być podstawiony pod bazę na 15 minut przed rozpoczęciem pracy. 
Przewóz osób będzie odbywał się w dni robocze (poniedziałek-piątek), w godzinach: 600-1400 (dwa 
autobusy) i 630 – 1430 (jeden autobus), z zastrzeŜeniem §3 ust. 2 lit. a) umowy.  

4.  Wykonawca ma obowiązek pozostawienia w gotowości autobusów z własnymi kierowcami do 
dyspozycji Zamawiającego w godzinach podanych w ust. 3, oraz zabrania i przewozu narzędzi 
Zamawiającego  w całym okresie trwania umowy.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawianych autobusów oraz do 
zmiany miejsca i godziny porannego odbioru pracowników o czym Wykonawca zostanie 
powiadomiony pisemnie z dwudniowym wyprzedzeniem.  

6. Miejsce dowozu do realizacji prac, jak i miejsce oraz godzina odbioru osób po wykonaniu tych 
prac z róŜnych punktów miasta, będą określane codziennie przez przedstawiciela 
Zamawiającego, który będzie sprawował nadzór nad przewoŜoną grupą osób.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do organizowania przerwy śniadaniowej i spoŜywania 
posiłków profilaktycznych przez podległych pracowników w udostępnionych przez Wykonawcę 
autobusach.  

8.  Wykonawca ma obowiązek w okresie jesienno-zimowym do:  

a) porannego uruchamiania ogrzewania w autobusach na 15 min przed rozpoczęciem przewozu 
pracowników,  

b) włączania ogrzewania stacjonarnego w udostępnionych autobusach w celu zapewnienia 
właściwego komfortu termicznego pracownikom w trakcie korzystania z autobusów w czasie 
przerw w pracy, tak aby temperatura wewnątrz nie była niŜsza niŜ 16oC.  
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§ 2 
[ Czas obowiązywania] 

Umowa zostaje zawarta na okres od 1 grudnia 2015 r. do 30 listopada 2016 r. 
 
 

§ 3 
[Warunki wykonania umowy] 

1. Wykonawca zobowiązany jest: 

a) udostępnić dziennie Zamawiającemu ilość autobusów określoną w §1niniejszej umowy, wraz  
z posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i umiejętności, znającymi topografię m.st. Warszawy 
kierowcami,  

b) udostępnić autobusy posiadające aktualne przeglądy techniczne, wyposaŜone w:  

- minimum 2 luki bagaŜowe otwierane z prawej i lewej strony autobusu, o wys. 70 – 80 cm, przy 
czym przestrzeń bagaŜowa w świetle bagaŜnika (luki bagaŜowe na przestrzał) musi mieć 
wysokość min. 45 cm,  

- minimum dwoje działających drzwi umieszczonych na początku i końcu (ew. środku) 
autobusu po jego prawej stronie,  

- minimum 50 miejsc siedzących + miejsce dla kierowcy,  
- minimum dwie sprawne klapy dachowe do wentylacji, otwierane boczne okna lub 

klimatyzację,  
- ogrzewanie stacjonarne,  
- gniazdko wtykowe 12V umoŜliwiające podłączenie ładowarki do telefonu.  

Maksymalna dopuszczalna wysokość autokaru to 3,5 m.  

c) pozostawić w gotowości autobusy do dyspozycji Zamawiającego wraz z kierowcą i realizować 
usługę zgodnie z §1,  

d) umoŜliwić pozostawienie w autobusie przez pracowników bagaŜu podręcznego (plecaki, 
płaszcze, kurtki itp.) oraz narzędzi w lukach bagaŜowych po skończonej pracy,  

e) podstawić pojazd zastępczy w przypadku wystąpienia awarii lub niesprawności autobusu,  
w czasie nieprzekraczającym 1 godziny od momentu ich wystąpienia,  

f) przestrzegać przepisów BHP i przeciwpoŜarowych, 

g) utrzymać pojazd w dobrym stanie technicznym i higienicznym tj. czysty zewnętrznie oraz 
wewnętrznie (codzienne sprzątanie autobusu), 

h) w przypadku realizacji usługi w róŜnych punktach miasta lub wcześniejszego jej zakończenia 
podstawić środek transportu  nie później niŜ w ciągu 1 godziny od momentu wezwania.  

2. W przypadku gdy Wykonawca zadeklarował w ofercie zatrudnienie kierowców autobusów 
przeznaczonych do przewozu pracowników w oparciu o umowę o pracę, jest zobowiązany do 
spełnienia warunków określonych w załączniku nr 3 do umowy.  

3.     Zamawiającemu przysługuje prawo: 

a) rezygnacji z usługi transportu w danym dniu, o czym Wykonawca będzie poinformowany 
telefonicznie najpóźniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem pracy,  

b) rezygnacji z usługi we wskazanym przez Zamawiającego terminie, o czym Wykonawca będzie 
powiadomiony pisemnie w stosownym czasie,  

c) wcześniejszego zakończenia korzystania z usługi w danym dniu (w szczególności na skutek 
wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń losowych),  
o czym Wykonawca zostanie poinformowany w stosownym czasie,  

d) korzystania z usługi w wyjątkowych przypadkach w soboty lub dni świąteczne o czym 
Wykonawca powiadamiany będzie z jednodniowym wyprzedzeniem,  

e) odmowy skorzystania z pojazdu w przypadku jego niesprawności tj. w przypadkach opisanych  
w §5 ust. 3.  

4.    Wykonawca ma obowiązek zagwarantować Zamawiającemu telefoniczny kontakt z kierowcą oraz 
z właścicielem pojazdu lub jednostką nadzorującą w jego imieniu realizację usługi. 
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5.    Przedstawiciel Zamawiającego wpisem do zbiorczej karty drogowej (zał. nr 1 do umowy) będzie 
potwierdzał kaŜdorazowy fakt zrealizowania przewozu. Zbiorcza karta drogowa dołączona do 
faktury będzie stanowiła podstawę do rozliczeń.  

 

 
§ 4 

[Wynagrodzenie] 

1. Zamawiający określa, Ŝe za prawidłowe wykonanie usługi transportu osób i mienia w okresie 
obowiązywania umowy zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie brutto nie wyŜsze niŜ:  

……………….. zł (słownie złotych: …………………………………………………………………………………).  

2. W przypadku osiągnięcia wysokości środków, o których mowa w ust. 1, przed datą określoną w § 2, 
umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu bez składania w tym względzie dodatkowych 
oświadczeń, a Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu.  

3. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie:  

a) ryczałtowe za 1 dzień wynajmu jednego autobusu, z zastrzeŜeniem ust. 4 w ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego. Uwzględnia się wyłącznie dni, w których Zamawiający korzysta z 
usług świadczonych przez Wykonawcę z wyłączeniem dni, o których mowa w § 3 ust. 3 lit. a), b) 
i e) 

b) za 1km przewozu pracowników, z zastrzeŜeniem ust. 4.  

Ceny jednostkowe ww. zadań podane są w załączniku nr 2 do umowy.  

4. Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie za wszelkie przejazdy autobusu 
bez pracowników, tj. dojazdy do bazy, kursy między miejscem pracy a bazą bez pracowników itp., 
jak i postoje.  

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całość wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy z tytułu 
świadczenia usług objętych niniejszą umową, w tym wszelkie jego wydatki i nakłady na wykonanie 
tych usług.  

6. Wykonawca za prawidłowe wykonanie usługi będzie wystawiał fakturę VAT. Podstawą do 
wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie sporządzona przez Wykonawcę zbiorcza karta 
drogowa, której wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy. Zbiorcza karta drogowa musi zostać 
zaakceptowana przez Zamawiającego przed wystawieniem faktury VAT.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury w terminie zgodnym z obowiązującymi 
przepisami, a w szczególności liczby kilometrów lub/i ryczałtów dobowych.   

8. Zapłata naleŜności dokonywana będzie przez Zamawiającego przelewem na konto wskazane  
w fakturze VAT w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury VAT. Załącznikiem do faktury będzie zbiorcza karta drogowa.  

9. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciąŜenia rachunku Zamawiającego.  

10. Wykonawca wyraŜa zgodę na pomniejszanie płatności z przedłoŜonych faktur (prawo potrącenia) 
o wysokość naliczanych kar umownych oraz ewentualnych kosztów zastępczego wykonania 
umowy o których mowa  §5 ust. 2 zgodnie z wystawionymi notami obciąŜeniowymi.  

 
 

 § 5 
[Kary umowne] 

1. Za kaŜdą godzinę opóźnienia w podstawieniu autobusu przed rozpoczęciem prac lub po ich 
zakończeniu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej Wykonawcy  
w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) za kaŜdy niepodstawiony autobus, nie więcej jednak 
niŜ 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) za jeden dzień za jeden niepodstawiony autobus. 

2. W przypadku awarii pojazdu i niepodstawienia przez Wykonawcę pojazdu zastępczego na 
zasadach określonych w §3 ust. 1e) przez dłuŜej niŜ 2 godziny, Zamawiający ma prawo powierzyć 
wykonanie transportu innej firmie, na koszt i ryzyko Wykonawcy.   
Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 500 zł 
(słownie: pięćset złotych) za kaŜdy stwierdzony przypadek.  

3. W przypadku ujawnienia w trakcie korzystania przez Zamawiającego z pojazdu niŜej wymienionych 
wad technicznych:  
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a) niesprawne ogrzewanie,  
b) niesprawne klapy dachowe, otwierane boczne okna bądź klimatyzacja,  
c) niesprawne otwieranie luków bagaŜowych,  
d) niesprawne drzwi,  
e) przeciekający dach autobusu w czasie opadów deszczu, 
f) brak klamek w drzwiach,  
g) dziurawa podłoga autobusu,  
h) pęknięta  szyba  

i nieusunięcia ich w ciągu 2 godzin przez Wykonawcę od momentu stwierdzenia nieprawidłowości 
przez Przedstawiciela Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary 
umownej w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za kaŜdą nie usuniętą niesprawność pojazdu.  

4. JeŜeli w celu realizacji umowy Wykonawca zobowiązał się do zatrudnienia pracowników                          
w oparciu o umowę o pracę, w przypadku: 

a) nieprzedstawienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego dokumentów 
potwierdzających zatrudnienie pracowników w oparciu o umowę o pracę, o których mowa  
w pkt. 3.2 załącznika nr 3 do umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną  
w wysokości 500 zł za kaŜdy dzień opóźnienia, 

b) nieskierowania przez Wykonawcę lub podwykonawcę do realizacji umowy wymaganej liczby 
pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, Zamawiający naliczy Wykonawcy 
karę umowną w wysokości 2000 zł za kaŜdy stwierdzony przypadek (za jedną osobę). 

5. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego za poniesioną szkodę.  

 
 

§ 6 
[Rozwiązanie umowy] 

Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:  

1) w przypadku nieudostępnienia autobusu przez ponad jeden dzień bez uprzedniego, 
powiadomienia Zamawiającego o zaistniałej sytuacji,  

2) trzykrotnego naliczenia kar umownych, o których mowa w §5.  
 
 

§ 7 
[Zakres odpowiedzialności Wykonawcy]  

1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia cywilnoprawne osób 
trzecich wynikające z niewykonania lub nienaleŜytego wykonania usługi, w tym wykonywania ich 
niezgodnie z niniejszą umową.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku realizacji usługi.  

3. Wykonawca jest obowiązany posiadać w dniu podpisania umowy polisę ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej obowiązującą przez cały okres realizacji umowy. Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu kserokopię właściwej polisy ubezpieczeniowej stanowiącą (załącznik 

nr 4 do umowy) i dowodów uiszczenia składek ubezpieczeniowych naleŜnych z tego tytułu. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego rozpatrywania wszelkich skarg osób trzecich na 
działania lub zaniechania Wykonawcy przekazanych przez Zamawiającego lub za pośrednictwem 
Zamawiającego oraz poinformowania Zamawiającego, w terminie nie dłuŜszym niŜ 14 dni od daty 
ich otrzymania, o sposobie załatwienia danej sprawy. 

 
 

§ 8 
(Szczególny tryb odstąpienia od  umowy) 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy  
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust.1, Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia 
naleŜnego z tytułu wykonania części umowy. 
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§ 9 
[Postanowienia dodatkowe]  

Strony umowy zgodnie ustalają, Ŝe wymiana bieŜących informacji operacyjnych dotyczących  
w szczególności zapotrzebowania na środki transportu oraz miejsce i godziny ich podstawienia 
odbywać się będzie drogą telefoniczną poprzez następujące telefony kontaktowe: 

- ze strony Zamawiającego nr  22 277 04 12  

- ze strony Wykonawcy nr          
 
 

§ 10 
[Postanowienia końcowe]  

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
niewaŜności za zgodą obu stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawo zamówień 
publicznych, oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy Wykonawca będzie 
zobowiązany przy rozliczeniach za wykonane usługi do przeliczenia oferowanych jednostkowych 
cen netto w taki sposób, aby przy uwzględnieniu nowej stawki podatku VAT jednostkowa cena 
brutto nie była wyŜsza od ceny zaoferowanej w ofercie przetargowej.  

4. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie moŜe dokonać cesji wierzytelności 
wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy.  

5. Spory mogące wynikać z umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy powszechny dla siedziby 
Zamawiającego. 

6. Podpisane przez strony załączniki stanowią integralną część umowy.  

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron. 

8. Komórką organizacyjną Zamawiającego odpowiedzialną za techniczną stronę realizacji umowy 
jest Dział Eksploatacji. 

 
 
 
 

Z a m a w i a j ą c y       W y k o n a w c a  
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Załącznik nr 1  
do Wzoru umowy  

 

ZBIORCZA KARTA DROGOWA  
ZA OKRES ………….……………… R.  

 
NR REJESTRACYJNY POJAZDU ………………………..  
 
Data 

Nazwisko 
Kierowcy  

Trasa przejazdu 
Stan licznika  

przy wyjeździe 
Stan licznika  
po powrocie 

Przebieg [km] 
Podpis  

Kierownika Sekcji 
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Załącznik nr 2  
do Wzoru umowy  

 
 
 
 

CENY JEDNOSTKOWE DLA CZ ĘŚCI II  
ustalone w wyniku przetargu nieograniczonego  

na zamówienie nr ZOM/KP/……./15  
 
 

Lp. Cena jednostkowa poszczególnych zada ń 

Cena 
jednostkowa bez 

podatku VAT 
Stawka 

VAT 

Cena jednostkowa  
z podatkiem VAT 

Liczbowo  Liczbowo  

1 Cena jednostkowa - ryczałt dobowy za 
wynajem autobusu  CR  8%  

2 Cena jednostkowa za 1 km przewozu 
pracowników 

Ckm  8%  

 
 
 
 

Z a m a w i a j ą c y       W y k o n a w c a   
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Załącznik nr 3  
do Wzoru umowy  

 

 

Obowiązki Wykonawcy 

związane z zatrudnieniem pracowników w oparciu o umowę o pracę 

 
1. Postanowienia ogólne 

1.1. Zgodnie ze złoŜoną ofertą Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić do realizacji zamówienia 3 
pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, którzy będą wykonywać pracę 
kierowców autobusów przeznaczonych do przewozu pracowników. 

1.2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu imienny wykaz pracowników wskazanych w pkt 1. 

1.3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania zadeklarowanej liczby zatrudnionych 
pracowników przez cały okres realizacji umowy. 

1.4. W przypadku nieobecności pracownika przekraczającej 21 dni Wykonawca wskaŜe imiennie 
innego pracownika na zastępstwo zatrudnionego na umowę o pracę. 

1.5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich 
zmianach lub wygaśnięciu stosunku pracy z osobami wskazanymi w wykazie. 

1.6. W przypadku wygaśnięcia umowy o pracę z pracownikiem wskazanym w wykazie, 
Wykonawca wskaŜe innego pracownika w jego miejsce zatrudnionego na umowę o pracę. 

 
2. Obowiązki związane z realizacją zamówienia 

KaŜdy z trzech pracowników wskazanych w wykazie musi brać udział w realizacji zamówienia w 
kaŜdym miesiącu obowiązywania umowy. 

 
3. Kontrola realizacji prac 

3.1. Zamawiający jest uprawniony do kontroli realizacji prac przez pracowników wskazanych  
w wykazie oraz weryfikacji dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie pracowników  
w oparciu o umowę o pracę. 

3.2. Na Ŝądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi wszelkie dokumenty związane  
z zatrudnieniem pracowników wskazanych w wykazie, w tym umowę o pracę, dowody 
uiszczenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz dowody odprowadzania zaliczek na 
podatek dochodowy. 

3.3. Wykonawca poinformuje pracowników wskazanych w wykazie o uprawnieniu 
Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli oraz zobowiąŜe ich do potwierdzenia swojej 
toŜsamości w przypadku kontroli prowadzonej przez przedstawicieli Zamawiającego. 

 
4. NienaleŜyte wykonanie prac przez Wykonawcę 

4.1. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków związanych z zatrudnieniem 
pracowników w oparciu o umowę o pracę, Zamawiający naliczy wykonawcy kary umowne 
określone w § 5 ust. 4 umowy. 

4.2. W przypadku stwierdzenia, iŜ Wykonawca nie zatrudnił wymaganej liczby pracowników  
w oparciu o umowę o pracę, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia stwierdzonej 
nieprawidłowości w terminie 3 dni oraz przedstawienia Zamawiającemu dokumentów 
potwierdzających zatrudnienie. Po upływie 3 dni Zamawiający jest uprawniony do 
przeprowadzenia ponownej kontroli oraz ponownego naliczenia kary umownej, o której 
mowa w § 5 ust. 4 pkt b umowy. 

 
 

Z a m a w i a j ą c y       W y k o n a w c a   
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Załącznik nr 6a  
do SIWZ nr ZOM/KP/15 /15  

 
 
 
 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA POTENCJAŁU TECHNICZNEGO PRZEWIDZIANEGO DO 
REALIZACJI CZ ĘŚCI I ZAMÓWIENIA  

 
 
 

Lp. Marka, typ, 
rok produkcji  

Nr 
rejestracyjny 

Wymagania  Sposób 
dysponowania 

autobusem 
(Wykonawca jest 

zobowi ązany wpisa ć 
„dysponuj ę lub 

„b ędę 
dysponował”) * 

 Tak Nie 

1.  

  min. 20 miejsc siedzących + 
miejsce dla kierowcy  

   

min. 1 klapa dachowa do wentylacji    
otwierane boczne okna    
klimatyzacja   
ogrzewanie stacjonarne    
gniazdko 12 V   
maksymalna dopuszczalna 
wysokość autokaru to 3,5m 

  

 
 
 
 
UWAGA 
W przypadku, gdy Wykonawca na dzień składania ofert nie dysponuje samodzielnie 
pojazdem wymaganym do realizacji zamówienia, zobowiązany jest przedstawić pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………........., dnia ....................2015 r. .................................................. 
(podpisy osób upoważnionych)  
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Załącznik nr 6b  
do SIWZ nr ZOM/KP/15/15  

 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA POTENCJAŁU TECHNICZNEGO PRZEWIDZIANEGO DO 
REALIZACJI CZ ĘŚCI II ZAMÓWIENIA  

 
 

Lp. 
Marka, typ, 

rok 
produkcji 

Nr 
rejestracyjny 

Wymagania Sposób dysponowania 
autobusem (Wykonawca 
jest zobowi ązany wpisa ć 

„dysponuj ę lub „b ędę 
dysponował”) * 

 Tak Nie 

1.  

 min. 2 luki bagażowe otwierane z prawej i 
lewej strony autobusu, o wys. 70-80 cm, luki 
„na przestrzał” o wysokości 45 cm w świetle 

   

min. dwoje drzwi po prawej stronie autobusu    
min. 50 miejsc siedzących + miejsce dla 
kierowcy  

  

min. 2 klapy dachowe do wentylacji   
otwierane boczne okna   
klimatyzacja   
ogrzewanie stacjonarne    
gniazdko 12 V    
maksymalna dopuszczalna wysokość 
autokaru to 3,5m 

  

2.  

 min. 2 luki bagażowe otwierane z prawej i 
lewej strony autobusu, o wys. 70-80 cm, luki 
„na przestrzał” o wysokości 45 cm w świetle 

   

min. dwoje drzwi po prawej stronie autobusu    
min. 50 miejsc siedzących + miejsce dla 
kierowcy  

  

min. dwie klapy dachowe do wentylacji   
otwierane boczne okna   
klimatyzacja   
ogrzewanie stacjonarne    
gniazdko 12 V    
maksymalna dopuszczalna wysokość 
autokaru to 3,5m 

  

3.  

 min. 2 luki bagażowe otwierane z prawej i 
lewej strony autobusu, o wys. 70-80 cm, luki 
„na przestrzał” o wysokości 45 cm w świetle 

   

min. dwoje drzwi po prawej stronie autobusu    
min. 50 miejsc siedzących + miejsce dla 
kierowcy  

  

min. dwie klapy dachowe do wentylacji   
otwierane boczne okna   
klimatyzacja   
ogrzewanie stacjonarne    
gniazdko 12 V    
maksymalna dopuszczalna wysokość 
autokaru to 3,5m 

  

 
 UWAGA 
W przypadku, gdy Wykonawca na dzień składania ofert nie dysponuje samodzielnie pojazdem wymaganym do 
realizacji zamówienia, zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 
 
 
 

……………………........., dnia ....................2015 r. .................................................. 
(podpisy osób upoważnionych)   

 


