
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

PRZETARG  NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 

PROGÓW UNIJNYCH  NA  WYKONANIE  ZADANIA   

 

„Przewóz uczniów do placówek oświatowych, na basen oraz oddanie  

w dzierżawę autobusu szkolnego będącego własnością Zamawiającego  

w roku szkolnym 2012/2013”  
(CPV: 60000000-8, 60130000-1, 60170000-0) 

 

przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych  

 

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie reprezentowana przez Wójta Gminy, mająca swą 

siedzibę w Urzędzie Gminy w Pietrowicach Wielkich, ul. Szkolna 5. 

 

Wykonawca: podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia  

 

SIWZ: specyfikacja istotnych warunków zamówienia  

 

Ustawa: ustawa z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, 

poz. 759 ze zm.) 

 

Konsorcjum: Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia  

 

Rozdział I. INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW 
 

1. Opis warunków udziału w postępowaniu. 

 
1. Wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy 

Pzp dotyczące: 
 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
 

       Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada 

zezwolenia uprawniających do wykonywania regularnych przewozów osób w krajowym 

transporcie drogowym na trasach wymienionych w SIWZ ( ustawa z dnia 6 września 2001r 

o transporcie drogowym – Dz. U. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) 
 

b)  posiadania wiedzy i doświadczenia,  
 

       Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada 

doświadczenie w zrealizowaniu co najmniej  2 usług w zakresie odpowiadającym swym 

rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości każdej, co najmniej 100.000,00 zł rocznie. 
 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania niniejszego zamówienia, 
 

       Zamawiający uzna za spełniony, gdy: 

       Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej 5 osobami (kierowcami) posiadającymi 

uprawnienia wymagane przepisami prawa, oraz wykaże się, że  posiada co najmniej 5 

autobusów o pojemności minimum 46 miejsc siedzących każdy. Pojazdy muszą być w 

posiadaniu wykonawcy. 

 



d) znajdowanie się sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zadania, 
 

       Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. 
 

e) znajdowanie się sytuacji ekonomicznej pozwalającej na wykonanie zadania, 
 

       Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, iż posiada 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia o wartości  co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto 

tysięcy zero groszy) 
 

2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.  

3. Ocena spełniania warunków określonych w pkt. 1 będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie 

spełnia, zgodnie z postanowieniami zawartymi w SIWZ. Podstawą oceny będą dokumenty  

i oświadczenia wymagane  w Rozdziale I pkt. 2 SIWZ. 

 

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
 

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp, oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia Wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. do 

„Formularza Ofertowego” należy dołączyć dokumenty: 
 

a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 do SIWZ), 
 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Pzp- za ważny zostanie uznany dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert (w przypadku, gdy ofertę składa osoba fizyczna zamiast 

odpisu składa oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp), 
 

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - za ważny zostanie 

uznany dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed pływem terminu 

składania ofert, 
 

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i 

społeczne, z wyjątkiem przypadków, w których uzyskał przewidzianą prawem zgodę na 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych- za ważny zostanie 

uznany dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, 
 

e) wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, usług podobnych co do charakteru i zakresu przedmiotu zamówienia, aby warunek 

posiadania doświadczenia został spełniony należy posiadać doświadczenie w 

zrealizowaniu co najmniej  2 usług o wartości co najmniej 100.000,00 zł rocznie (załącznik 

nr 3 do SIWZ), 

       Do wykazu tego należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane 

należycie. 

 

 



f) opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca  

posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 100.000,00 zł dokument 

winien być ważny w dniu składania ofert (jeżeli z Polisy lub innego dokumentu nie 

wynika, iż wymagana na dzień składania ofert składka ubezpieczeniowa z tego tytułu 

została uiszczona, Wykonawca załączy dowód opłacenia powyższej składki), 
 

g) kopie zezwoleń uprawniających do wykonywania regularnych przewozów osób w 

krajowym transporcie drogowym na trasach wymienionych w SIWZ ( ustawa z dnia 6 

września 2001r o transporcie drogowym – Dz. U. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), 
 

h) wykaz osób, co najmniej 5 kierowców posiadających  uprawnienia wymagane przepisami, 

które będą wykonywać zamówienie z danymi   na temat ich kwalifikacji, niezbędnymi do 

wykonania zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ), 

i) wykaz niezbędnych do wykonania  zamówienia  środków transportowych. Wykonawca 

powinien  posiadać, co najmniej 5 autobusów o pojemności minimum 46 miejsc 

siedzących każdy, pojazdy muszą być w posiadaniu wykonawcy (do wykazu taboru należy 

dołączyć kserokopie dowodów  rejestracyjnych - załącznik nr 5 do SIWZ), 
 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

niewykonane, lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 
 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, muszą wykazać spełnienie danego 

warunku udziału w postępowaniu wspólnie. W takim przypadku, dokumenty na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane są przez tego z Wykonawców, którego 

dotyczą. 
 

5. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegają się Wykonawcy składający wspólną 

ofertę np. konsorcjum, wymaga się wówczas aby każdy z jego członków osobno złożył 

dokumentu wymagane w pkt. 1 ppkt. a - c niniejszego rozdziału oraz załączniki nr 2 do SIWZ. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i podpisania 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Korespondencja w sprawie udzielenia zamówienia 

publicznego będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. 
 

6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne  

zobowiązanie (w formie oryginału) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  
 

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 ppkt b - d składa dokument, lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzające spełnianie określonego warunku. Dokumenty sporządzone w języku obcym 

należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.  
 

8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o którym mowa w pkt. 1 ppkt b –d, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
 

9. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z 

tłumaczeniem na język polski. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 



udzielenie zamówienia lub w przypadku podmiotów na zasoby których Wykonawca się 

powołuje, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są 

poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 

 

3. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego się z wykonawcami 

 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz pozostałą korespondencję zamawiający i 

wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną (na numer lub adres e-mailowy 

wskazany przez wykonawcę w załączniku nr 1 do siwz), nie zwalnia to jednak z obowiązku 

dosyłania oryginałów pocztą. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 

fakt ich otrzymania. Informacje należy przekazywać na: 
a. fax 0324198407 lub 032 4198075 wew. 120  

b. e-mail : zamowieniapubliczne@pietrowicewielkie.pl 
 

2. Zawsze dopuszczalna jest tylko forma pisemna. 
 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, 

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 
 

4. Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i 

odpowiedzi wszystkim zidentyfikowanym uczestnikom postępowania oraz umieści taką 

informację na własnej stronie internetowej w zakładce przetargi pod warunkiem, że wniosek 

o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert. Jeżeli wniosek wpłynie w późniejszym terminie, zamawiający może 

udzielić wyjaśnień, lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed 

upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim 

zidentyfikowanym uczestnikom postępowania oraz zamieszcza na stronie internetowej w 

zakładce przetargu.  
 

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 

 w sprawach proceduralnych - Pani Joanna Cisz – referent w referacie IGR - tel. 032 

4198075 wew. 140, fax 032 419 84 07 

 w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia  - Pani Cecylia Pawlasek Inspektor 

ds. Oświaty – tel. 032 4198075 wew. 114     

 

4. Sposób przygotowywania ofert 
 

1. Oferta powinna spełniać zasady określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych oraz następujące warunki dodatkowe: 

a) całość oferty musi być sporządzona w języku polskim, 

b) całość oferty musi być sporządzona w formie pisemnej, 

c) „Formularz Ofertowy” powinien być sporządzony zgodnie z przedstawionym przez     

Zamawiającego wzorem i zawierać wszystkie wymagane w SIWZ załączniki, jeżeli 

pytanie postawione w załączniku nie dotyczy oferenta, należy wpisać „nie dotyczy, 

d) oferta oraz wszystkie oświadczenia składane przez Wykonawcę w toku postępowania 

winny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień 

odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo spisanego 

pełnomocnictwa, 

e) poprawki dokonywanie w ofercie należy zaopatrzyć własnoręcznym podpisem 

mailto:zamowieniapubliczne@pietrowicewielkie.pl
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Wykonawcy lub osoby upoważnionej (poprawki cyfr   i liczb należy pisać wyrazami), 

f) zaleca się aby wszystkie karty oferty były trwale połączone (zszyte) w sposób 

uniemożliwiający    wysunięcie się którejkolwiek z nich, oraz posiadały kolejne numery, 

g) zaleca się aby oferta była zaopatrzona w spis treści zawierający wykaz rozdziałów, 

dokumentów i  załączników przedstawionych w ofercie, 

h) ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym 

odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, 

i) opakowanie zawierające ofertę powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 

Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Gmina Pietrowice Wielkie 

ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie oraz opisane: „OFERTA do przetargu pn. 
„Przewóz uczniów do placówek oświatowych, na basen oraz oddanie w dzierżawę 

autobusu szkolnego będącego własnością Zamawiającego w roku szkolnym 

2012/2013” NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 19.07.2012 do godz. 09
15

”, 
 

2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone 

według takich samych zasad jak złożenie oferty – w odpowiednio oznakowanym 

opakowaniu (kopercie) z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”, 

3. Zaleca się zachować kopię złożonych w ofercie dokumentów. 
 

4. Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem treści wzoru umowy 

proponowanej przez Zamawiającego. 
 

5. Każdy Wykonawca przygotowuje i sporządza ofertę na własny koszt. 
 

6. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner  w przypadku 

składania oferty wspólnie z innym Wykonawcą. Wykonawca, który przedkłada lub 

partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z jego udziałem 

zostaną odrzucone. 
 

7. Załączenie pełnomocnictwa wymagane jest jeżeli oferta jest podpisana przez  pełnomocnika 

(z wyłączeniem prokurenta) nawet jeżeli jest on ujawniony w dokumencie rejestrowym. 
 

8. Pełnomocnictwo, umowę lub uchwałę należy dostarczyć w oryginale lub czytelnej,  

wyraźnej kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę lub 

notariusza. 

W razie wątpliwości co do ważności lub zakresu posiadanego pełnomocnictwa  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia pełnomocnictwa przez 

Wykonawcę. 
 

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy dołączyć do 

oferty prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo ( lub umowę z której takie 

pełnomocnictwo będzie wynikało). 
 

10. Jeżeli Wykonawca zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp zamierza w treści oferty umieścić 

informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa należy je złożyć w oddzielnym zszytym 

pakiecie (opisanym jako „informacja stanowiąca TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”) z 

zaznaczeniem jego lokalizacji w spisie załączników do oferty. Przez tajemnicę 

przedsiębiorstwa  rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których 

przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Sferą tajemnicy 

można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub 

określonej grupie osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje powszechnie znane 

lub te, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć. Informacji 

będącej tajemnicą przedsiębiorstwa nie stanowią dane zawarte w formularzu oferty. 

 

 



5. Opis kryteriów i sposobów wykonania oceny spełnienia warunków wymaganych od 

dostawców i wykonawców 
 

1. Każda oferta nie spełniająca warunków formalnych zostanie odrzucona i nie będzie podlegała 

ocenie. 

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

Tabela 1.    

Lp. Parametr podlegający ocenie Znaczenie 

1 Cena dowozu uczniów do palcówek oświatowych 60,00% 

2 Cena dzierżawy autobusu 10,00% 

3 Cena (ryczałt) przewozu uczniów 

niepełnosprawnych do szkół w Raciborzu 10,00% 

4 Cena (ryczałt) przewozu uczniów na basen  20,00% 

  

3. Sposób dokonywania oceny i przydzielania punktów- w celu przydzielania punktów za cenę 

należy: 

  a)  ustalić dla każdej z ofert cenę (na podstawie Załącznika nr 2  do „Formularza 

       Ofertowego”). 

  b)  ustalić ofertę o najniższej cenie i przydzielić  jej najwyższą ilość tj. 100 punktów; 

  c)  pozostałym ofertom przydzielić punkty za cenę na podstawie obliczenia udziału 

       procentowego najniższej ceny w stosunku do ceny danej oferty wg wzoru: 
 

cena dowozu uczniów do placówek oświatowych - An = (cmin / cn ) x  100 pkt x 60% 

cena dzierżawy - An = (cn / cmax ) x  100 pkt x 10% 

cena przewozu uczniów niepełnosprawnych - An = (cn / cmax ) x  100 pkt x 10% 

cena przewozu uczniów na basen - An = (cn / cmax ) x  100 pkt x 20% 
 

An - liczba punktów, którą zamawiający przyzna „n” ofercie za spełnione kryterium „A” 

Cmin - cena minimalna określająca cenę oferty 

Cmax - cena maksymalna zaproponowana za dzierżawę autobusu  

Cn - cena badanej oferty 

a - waga kryterium  

 

        d)  dokonać dla każdej oferty podsumowania punktów i ustalić ofertę najkorzystniejszą (tzn. 

             ofertę o najwyższej ilości punktów). 

 

6. Miejsce i termin składania ofert 
 

1. Miejsce składania ofert: pokój nr 1 w siedzibie Zamawiającego w godz. 8.00 -15.00 

2.  Termin składania ofert upływa dnia: 19.07.2012r. o godz. 9
00  

 

7. Termin, do którego oferent będzie związany złożoną ofertą 
 

 Termin, do którego oferent będzie związany złożoną ofertą upływa w 30 dniu od ostatecznego 

terminu składania ofert. 
 

8. Miejsce i termin otwarcia ofert 
 

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2012r. o godz. 09
15 

w pokoju nr 8 w siedzibie 

Zamawiającego.  

 



9. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 
1. Otwarcie ofert nastąpi w miejscu i czasie wskazanym w punkcie 8 niniejszego rozdziału. 

2. Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele Wykonawców. 

3. Publiczne otwarcie ofert obejmuje następujące czynności wykonywane przez komisję   

przetargową: 

a) bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje się kwotę, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

b) komisja potwierdzi terminowość złożenia i  nienaruszalność złożonych kopert, 

c) komisja otworzy złożone oferty i odczyta kolejno nazwę Wykonawcy oraz cenę oferty. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w następującej kolejności: 

a)  oferty z napisem „Zmiana oferty...”, 

b)  oferty z napisem „Wycofanie oferty...”, 

c)  pozostałe oferty wg kolejności ich złożenia. 

5.  Poufne badanie ofert obejmuje następujące czynności: 

a) ocenę ofert od strony spełnienia warunków formalnych, 

b) ocenę ofert wg kryteriów i zasad określonych w niniejszej SIWZ, 

c) wybór najkorzystniejszej oferty. 

 

   10. Środki odwoławcze przysługujące oferentom w toku postępowania o udzielenie  

         zamówienia  
 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki odwoławcze określone w Dziale 

VI tej ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy 

czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 

zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, na zasadach określonych w 

art. 180-198 ustawy Pzp. Przysługującymi środkami ochrony prawnej w prowadzonym 

postępowaniu są: 

 

a) Odwołanie: w niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 

czynności: 
 

 opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenia zamówienia, 

 odrzucenia oferty odwołującego.  

b) Skarga do sądu: przysługuje na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowo 

kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art.198a-198e ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują także 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt.5 ustawy Pzp. 

3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które 

nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 

 

11. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu 

zawarcia umowy. 
 

1) Umowę zawiera się w trybie zgodnym z Działem IV ustawy z dnia 29 styczeń 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych. 

2) W celu zawarcia umowy upełnomocniony przedstawiciel oferenta, który wygrał przetarg 



powinien zgłosić się w siedzibie Zamawiającego w dniu wskazanym w piśmie 

informującym o wyborze oferty najkorzystniejszej. 

 

Rozdział  II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia.  
 

1. Kompleksowy przewóz  uczniów do placówek oświatowych położonych na terenie gminy w 

roku szkolnym 2012/2013 począwszy od dnia 03.09.2012r. na trasach: 

 

● Samborowice – Lekartów – Cyprzanów - Pietrowice Wlk    -  41 uczniów 

● Gródczanki – Pietrowice Wielkie     -  18 uczniów 

●  Krowiarki – Tłustomosty - Pietrowice Wielkie   -  23 uczniów  

●  Maków – Pietrowice Wielkie     -  16 uczniów 

●  Pawłów – Żerdziny – Pietrowice Wielkie    -  35 uczniów 

●  Maków – Pawłów       -  25 uczniów 

●  Żerdziny – Pawłów       -  23 uczniów 

● Lekartów – Cyprzanów      -  1  uczeń 

● Racibórz – Pietrowice Wielkie      -  2  uczniów    

● Tłustomosty – Krowiarki      - 17 uczniów  

 

2. Kompleksowy przewóz 12 uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Pietrowice Wielkie 

(Krowiarki, Maków, Pietrowice Wielkie, Pawłów, Żerdziny) do placówek oświatowych 

(Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących, Zespół 

Szkół Specjalnych, Szkoła Podstawowa nr 1 ) w Raciborzu w roku szkolnym 2012/2013 

począwszy od dnia 03.09.2012r.  

3. Przejęcie w dzierżawę autobusu marki JELCZ stanowiącego własność Gminy Pietrowice 

Wielkie. 

4. Przewóz dzieci raz w tygodniu (w tym samym dniu) na basen do Kietrza z: 

 ZSP Samborowice i ZS Pietrowice Wlk  – 26 uczniów 

 ZSP Krowiarki i ZSP Pawłów – 23 uczniów 

5. Dodatkowe warunki udzielenia zamówienia: 

● rozliczenie ilości przewożonych uczniów odbywać się będzie na podstawie wykupionych 

biletów miesięcznych (ilości uczniów podane w ppkt 1 i 2 mogą ulec nieznacznej zmianie),  

● w celu rozładowania przepełnienia w autobusach uruchomione zostaną dodatkowe kursy, 

● zapewnienie wszystkim uczniom przewozu we wszystkich kursach i dniach, w których 

odbywają się zajęcia  

 

2. Części zamówienia.  
 

Zamówienie nie zostało podzielone na części i musi być zrealizowane w całości . Zamawiający nie 

dopuszcza składania ofert wariantowych  

 

3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających  
 

Zamawiający  przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających polegających na 

powtórzeniu określonego w zamówieniu rodzaju usług na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.  

 

 4. Termin wykonania zamówienia  

 
Wymagany termin wykonania umowy: rok szkolny 2012/2013  

Wymagany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia  : 03.09.2012r 



 Rozdział  III WZÓR UMOW 

 

1. Dopuszczalne zmiany i korekty umowy. 
 

Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy w zakresie: 

1) zmiany adresu (siedziby) Zamawiającego lub Wykonawcy, 

2) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, 

3) zmiany w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu 

zawarcia umowy, np.: zmiana lub dołożenie trasy przewozu uczniów, nieznaczna zmiana 

ilości uczniów. 

4) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że są korzystne dla 

Zamawiającego, lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. 

 

2. Wzór umowy. 

 
UMOWA  (WZÓR) …../IGR/2012 

w dniu ........................... w Pietrowicach Wielkich 

 

pomiędzy: 

 

1. Gminą Pietrowice Wielkie z siedzibą Urzędu Gminy 47-480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 

5 zwaną w treści umowy „Zamawiającym” reprezentowana przez: 

Pana Andrzeja  Wawrzynka – Wójta Gminy 

a 

2. …………………………………………………………………………………………………

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

 

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o 

wartości poniżej progów unijnych, została zawarta umowa następującej treści; 
 

§ 1 

 

Przedmiotem umowy jest: 

1) Dowóz uczniów do placówek oświatowych położonych na terenie gminy dla których 

organem prowadzącym jest Zamawiający. 

2) Przewóz dzieci z placówek oświatowych na basen. 

3) Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do placówek oświatowych w 

Raciborzu. 

4) Dzierżawa autobusu szkolnego będącego własnością Zamawiającego w roku szkolnym 

2012/2013. 

§2 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania kompleksowego przewozu od dnia                             

3 września 2012r. do dnia zakończenia roku szkolnego 2012/2013 uczniów na obszarze 

Gminy Pietrowice Wielkie na następujących trasach: 

1) Samborowice – Lekartów –  Cyprzanów - Pietrowice Wielkie  

2) Gródczanki – Pietrowice Wielkie 

3) Krowiarki – Tłustomosty - Pietrowice Wielkie 

4) Maków – Pietrowice Wielkie 



5) Pawłów – Żerdziny – Pietrowice Wielkie 

6) Maków – Pawłów 

7) Żerdziny – Pawłów 

8) Lekartów – Cyprzanów 

9) Racibórz - Pietrowice Wielkie 

10) Tłustomosty – Krowiarki 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania kompleksowego przewozu od dnia                  

3 września 2012r. do dnia zakończenia roku szkolnego 2012/2013 uczniów 

niepełnosprawnych z obszaru Gminy Pietrowice Wielkie do placówek oświatowych 

mieszczących się w Raciborzu na następującej  trasie: 

1) Krowiarki – Maków - Pietrowice Wielkie – Pawłów – Żerdziny - Racibórz 

3. Uczniowie placówek oświatowych, o których mowa w §1 ust. 1 i 3 będą korzystać z 

przewozu na podstawie biletów, o których mowa w § 4 ust. 5. 
 

§3 

 

Wykonawca zobowiązany jest do : 

1) pełnego zaspakajania potrzeb Zamawiającego w zakresie przewozu objętego umową, 

2) zapewnienia obsługi autobusów przez osoby (kierowców) posiadających odpowiednie 

wymagane uprawnienia, 

3) zapewnienia wszystkim uczniom przewozu we wszystkich kursach i dniach, w których 

odbywają się zajęcia szkolne, 

4) uruchomienia dodatkowych kursów celem rozładowania przepełnienia w autobusach, 

5) dzierżawy autobusu szkolnego marki JELCZ typ L090M  nr rej SRC E100 (VIN 

SUJ090100Y0000220) stanowiącego własność Gminy Pietrowice Wielkie, 

6) rozliczenia ilości przewożonych uczniów na podstawie wykupionych biletów miesięcznych. 
 

§ 4 

 

1. Za wykonanie usług objętych umową opisanych w § 2 ust. 1 Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie ryczałtowe wynoszące miesięcznie za 1 bilet netto: 

1) Samborowice – Lekartów – Cyprzanów- Pietrowice Wlk - cena netto: ………..zł 

2) Gródczanki – Pietrowice Wielkie    - cena netto: ………..zł 

3) Krowiarki – Tłustomosty - Pietrowice Wlk   - cena netto ………...zł 

4) Maków – Pietrowice Wielkie     - cena netto: ………..zł 

5) Pawłów – Żerdziny – Pietrowice Wlk    - cena netto ………...zł 

6) Maków – Pawłów       - cena netto: …….….zł 

7) Żerdziny – Pawłów      - cena netto: …….….zł 

8) Lekartów – Cyprzanów      - cena netto ………...zł 

9) Racibórz - Pietrowice Wielkie     - cena netto ….……..zł 

10) Tłustomosty – Krowiarki       - cena netto …….…..zł 
 

2. Za wykonanie usług objętych umową opisanych w § 2 ust. 2 Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie ryczałtowe wynoszące miesięcznie za 1 bilet netto: 

Krowiarki – Maków - Pietrowice Wielkie – Pawłów – Żerdziny – Racibórz                            

– cena netto ………………….. zł  

3. Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 będzie doliczony należny podatek VAT  w 

wysokości ….%. 

4. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 

……. dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury i dostarczenia biletów miesięcznych 

Zamawiającemu do dnia 25-go każdego miesiąca . 

6. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 



§ 5 

 

Zamawiający zobowiązuje się do przekazania aktualnego imiennego wykazu uczniów 

dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy, będącego podstawą do wystawienia 

imiennych biletów miesięcznych w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.  
 

§ 6 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przewozu raz w tygodniu ( w tym samym dniu ) na basen do 

Kietrza, od dnia 3 września 2012r. do dnia zakończenia roku szkolnego 2012/2013 uczniów z: 

1) Zespołu Szkolno – Przedsz. w Samborowicach oraz Zespołu Szkół w Pietrowicach Wlk. 

2) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krowiarkach oraz ZSP w Pawłowie 

2. Cena ryczałtowa za wykonanie jednego przewozu uczniów szkół opisanych w pkt. 1 wynosi: 

1) …….….zł netto + …% vat tj. ………zł brutto (słownie: ……………………………..) 

2)  ……….zł netto + …% vat tj. ………zł brutto (słownie: ……………………………..) 
 

§ 7 

 

1. Zamawiający oddaje Wykonawcy w dzierżawę autobus opisany w § 1 pkt 4  na okres 

obowiązywania umowy. 

2. Czynsz dzierżawy wynosi netto ……. zł (słownie: ………………………………………… za 

każdy przebyty kilometr). 

3. Czynsz powiększony o należny podatek VAT w wysokości ……% będzie płatny miesięcznie w 

terminie …… dni od daty otrzymania faktury od Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany  jest do przekazana Zamawiającemu na piśmie ilości kilometrów 

przebytych przez autobus wymieniony w § 1 pkt 4  w danym miesiącu w terminie do dnia  5-go 

każdego miesiąca . 

5. Dzierżawiony autobus będzie  w pierwszej kolejności używany przez Wykonawcę do celów 

określonych  w niniejszej umowie. 

6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie umieszczać  na 

dzierżawionym autobusie wymienionym w §1 pkt 4 napisów, reklam lub dokonywać zmian 

jego wyglądu zewnętrznego. 

7. Zamawiający oświadcza, że  autobus będący przedmiotem dzierżawy posiada ubezpieczenie 

OC i autocasco. 

8. Wydanie dzierżawionego autobusu zostanie potwierdzone protokołem przekazania. 

9. Wraz z dzierżawionym autobusem Zamawiający wyda Wykonawcy dowód rejestracyjny i inne 

dokumenty 

§ 8 

 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania codziennego przeglądu pojazdu oraz wykonania 

czynności związanych z serwisem i konserwacją pojazdu zgodnie z instrukcja obsługi. Koszty 

obsług codziennych obciążają Wykonawcę. 
 

§ 9 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego należności z tytułu 

odszkodowania  za: 

1) grzywny i kary nałożone na Zamawiającego wskutek wykroczeń popełnionych przez 

Wykonawcę w okresie używania pojazdu, 

2) skutki szkód wynikłych w okresie używania pojazdu przez wykonawcę.  

 

 

 



§ 10 

 

1. W okresie dzierżawy Wykonawcę obciążają wszelkie koszty związane z eksploatacją pojazdu 

oraz wynikłymi z tego tytułu naprawami. 

2. Wykonawcy przysługuje zwrot należności poniesionych na zakup winiet , legalizację 

tachografu oraz obowiązkowe przeglądy techniczne (przedrejestracyjne) na podstawie 

wystawionych faktur. 

3. Zapłata kosztów o których mowa w art. 2 będzie dokonywana na podstawie not 

obciążeniowych. 

4. Do not obciążeniowych należy dołączyć kserokopie faktury potwierdzającej dokonanie 

wydatków o których mowa w ust. 2. 

5.  Do zwrotu należności, o których mowa w ust. 2 stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 

ust. 4, 5 i 6. 
 

§ 11 

 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody Wykonawcy związane z 

przestojem bądź wyłączeniem z ruchu pojazdu na skutek konieczności jego naprawy, konserwacji, 

usług serwisowych oraz przyczyn eksploatacyjnych. 
 

§ 12 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary: 

1) za każdy przypadek niewykonanie przewozu w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia 

wykonawcy, 

2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego a winy Wykonawcy w wysokości 

jednomiesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy. 

2. Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli z winy Wykonawcy nie będzie realizował 

umowy przez  trzy kolejne dni lub łącznie przez 10 dni 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego za szkody 

przekraczające wysokość kar umownych.  
 

§ 13 

 

1. Umowa zostaje zawarta na okres roku szkolnego 2012/2013. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca : 

1) nie uiści  w terminie należności wynikających z zapisów § 7 ust.3, 

2) dopuści do używania pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem , z naruszeniem warunków 

       technicznych eksploatacji pojazdu,  

3) uchybi obowiązku poddania pojazdu kontroli przez przedstawicieli Zamawiającego lub 

        uchyli się bez względu na powód od udzielenia informacji o miejscu postoju pojazdu,  

4) dopuści do używania pojazdu przez osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego, 

5) utraci uprawnienia do wykonywania usługi odjętej zamówieniem. 

3. Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Zamawiający 

będzie opóźniał sie z zapłatą wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 14 dni. 

4. W wypadku rozwiązania umowy lub zakończenia okresu jej obowiązywania  Wykonawca jest 

zobowiązany do zwrotu w terminie 7 dni, na rzecz Zamawiającego pojazdu wraz z 

wyposażeniem oraz dokumentami. 
 

§ 14 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w 

przypadku: 

1) zmiany trasy realizacji zamówienia z powodu okoliczności niezależnych od stron umowy, 



2) zmiany liczby dzieci,  

3) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że są korzystne dla 

Zamawiającego, lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiana postanowień 

umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, poinformowania o tym fakcie 

Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zamian w przedmiotowej umowie.  
 

§ 15 

 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) w przypadku nie wykonania usługi przewozu na danej trasie w wysokości trzykrotnego 

miesięcznego  wynagrodzenia ryczałtowego za jednego ucznia na tej trasie, 

2) w przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym 

z przyczyn wskazanych w §11 ust. 2 w wysokości sumy wynagrodzenia miesięcznego za 

jednego ucznia na wszystkich trasach objętych umową. 
 

§ 16 

 

W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy 

Prawo zamówień  publicznych i Kodeksu cywilnego. 
 

§ 17 

 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 18 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

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

  Zamawiający      Wykonawca 

 

 

 

 

 

Rozdział V. Wykaz załączników do SIWZ 

1. Załącznik nr 1 „Formularz ofertowy” 

2. Załącznik nr 2 „Oświadczenie oferenta” 

3. Załącznik nr 3 „Doświadczenie zawodowe” 

4. Załącznik nr 4 "Potencjał kadrowy niezbędny do wykonania zamówienia” 

5. Załącznik nr 5 :Potencjach techniczny” 

 

 

 

ZATWIERDZAM 

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

         data i podpis 

 
 

 

 



Załącznik nr 1 

 

............................................................                                                miejscowość, data ..................................... 
      ( pieczęć Wykonawcy) 

 

FFOORRMMUULLAARRZZ    OO  FF  EE  RR  TT  OO  WW  YY  

 
W odpowiedzi na  ogłoszenie  o przetargu nieograniczonym na : 
 

 

„Przewóz uczniów do placówek oświatowych, na basen oraz oddanie  

w dzierżawę autobusu szkolnego będącego własnością Zamawiającego  

w roku szkolnym 2012/2013” 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami SIWZ :  

 

1.1 dzierżawa autobusu: 

Netto za każdy przebyty kilometr: ..................... zł, słownie:………...…………………………….....  

Brutto za każdy przebyty kilometr: .................... zł, słownie:………...…………………………….....  

 

1.2 przewóz uczniów do placówek oświatowych: 

 Miesięczny koszt przewozu uczniów do placówek oświatowych netto: ..…………………………zł, 

słownie:………………………………………………………………………..……………………… 

+ …..…% VAT  =  brutto ..............................zł, słownie:.....................................................................   

 

W tym cena za 1 bilet na trasie: 

1. Samborowice – Lekartów – Cyprzanów - Pietrowice Wlk   

                                                                       cena netto  .................. cena brutto .................. 

2. Gródczanki – Pietrowice Wielkie  cena netto  .................. cena brutto .................. 

3.  Krowiarki - Tłustomosty - Pietrowice Wlk cena netto ..................  cena brutto  .................. 

4.  Maków – Pietrowice Wielkie   cena  netto .................. cena brutto  .................. 

5.  Pawłów – Żerdziny – Pietrowice Wielkie cena netto  .................. cena brutto ................... 

6.  Maków – Pawłów     cena netto  .................. cena brutto  .................. 

7.  Żerdziny – Pawłów     cena netto  .................. cena brutto ................... 

8. Lekartów – Cyprzanów    cena netto ………….. cena brutto …………… 

9. Racibórz – Pietrowice Wielkie    cena netto  .................. cena brutto ................... 

10. Tłustomosty – Krowiarki    cena netto  .................. cena brutto ................... 

 

1.3 przewóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Raciborzu 
 

Miesięczny koszt przewozu uczniów do placówek oświatowych netto: ..…………………………zł, 

słownie:……………………………………………………………………………………………… 

+ ……% VAT  =  brutto .............................zł, słownie:.....................................................................   



 

W tym cena za 1 bilet na trasie: 

Krowiarki – Maków - Pietrowice W. – Pawłów – Żerdziny   cena. netto ........... cena brutto .............. 

 

1.4 przewóz uczniów raz w tygodniu z placówek oświatowych na basen do Kietrza: 

1. Jednorazowy ryczałtowy koszt przewozu uczniów ZSP Samborowice i ZS Pietrowice Wlk 

do Kietrza na basen  netto  .................zł,  słownie…………………………….……………. 

brutto .......................zł ,  słownie…………………………..………………………………… 
 

2. Jednorazowy ryczałtowy koszt przewozu uczniów ZSP Krowiarki i ZSP Pawłów do Kietrza   

na basen netto.........................zł, słownie………………….………….………………………. 

brutto .......................zł ,  słownie……………………...………..………..…………………… 

2.Oświadczamy , że: 
 

2.1 proponujemy  termin  płatności  faktury  -    ........................................ dni od   daty dostarczenia  

faktury  do siedziby Zamawiającej    

2.2 proponujemy formę płatności za dzierżawę autobusu  -    ............................................................. 
 

 

3.W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej  zobowiązujemy  się do: 
 

podpisania  umowy  na  warunkach  zawartych  w  Specyfikacji  Istotnych Warunków 

Zamówienia, w miejscu  i terminie wskazanym przez Zamawiającego 
 

Na  ................   kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 

 

Dane  Wykonawcy  : 

Nazwa : ............................................................................................................................. ....................................................... 

Adres: ........................................................................................................................................................................................  

Tel/Fax : ............................................................................................................................. ...................................................... 

e-mail :  ............................................................................................................................. ...................................................... 

REGON : ................................................................................................................................... .............................................. 

NIP : ...........................................................................................................................................................................................  

 

Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy  

 

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

                          (data, podpis, pieczęć) 

 

 

 



Załącznik nr 2 
................................................... 

      ( pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

 

1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne - przetargu 

nieograniczonym, organizowanym przez Zamawiającego - Gmina Pietrowice Wielkie jako 

wykonawca „Przewóz uczniów do placówek oświatowych, na basen oraz oddanie w 

dzierżawę autobusu szkolnego będącego własnością Zamawiającego w roku szkolnym 

2012/2013”, zgodnie z przedstawionymi nam warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 
 

2. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z 

wymaganiami ustawowymi. 
 

3. Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac  

określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

4. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i 

techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia. 
 

5. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

określonego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi  w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 
 

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności wskazanego  w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie zobowiązujemy się  do podpisania umowy o 

treści podanej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  w razie utrzymania się przy 

przetargu. 
 

8. Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych. 
 

9. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym 

„FORMULARZU OFERTOWYM” są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe. 

        

        Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy    

 

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

                          (data, podpis, pieczęć) 

 

 



Załącznik nr 3 
............................................ 

      ( pieczęć Wykonawcy) 

 

 

DDOOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE        ZZAAWWOODDOOWWEE  
 

 

1. Składając ofertę w przetargu na „Przewóz uczniów do placówek oświatowych, na basen oraz 

oddanie w dzierżawę autobusu szkolnego będącego własnością Zamawiającego w roku 

szkolnym 2012/2013” oświadczam, że w ciągu ostatnich trzech lat wykonano (w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również aktualnie wykonywanych) następujące usługi 

odpowiadające wymaganiom dotyczącym posiadanego doświadczenia określonymi w SIWZ : 

 
 

L

p 

Nazwa i adres 

podmiotu na rzecz 

którego wykonano 

robotę 

Opis wykonanych robót 

potwierdzających spełnianie 

warunku udziału w postępowaniu  

Wartość brutto               

zadania 

Termin 

realizacji  

(od …do…) 

Doświadczenie 

własne lub 

innego 

podmiotu 

1 2 3 4 5 6 

1  

…….…………………… 

…….…………………… 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

 

 

…………….…………………… 

…….……….……..…………… 

…………………………………. 

………………………………….. 

……………………..……………. 

 

   

2  

…….…………………… 

…….…………………… 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

 

 

…………….…………………… 

…….……….……..…………… 

…………………………………. 

………………………………….. 

……………………..……………. 

   

 

2. Jeśli Wykonawca umieści w kolumnie nr 6 wykazu doświadczenie innego podmiotu musi do oferty 

dołączyć zobowiązanie (zgodę) tego podmiotu na korzystanie przez Wykonawcę z tego 

doświadczenia przez okres realizacji umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego 

postępowania. 

3. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie. 

 

Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy    

 

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

                          (data, podpis, pieczęć) 

 

 

 

 
 

 

 



Załącznik nr 4 

 

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

      ( pieczęć Wykonawcy) 

 

 

PPOOTTEENNCCJJAAŁŁ  KKAADDRROOWWYY  

NNIIEEZZBBĘĘDDNNYY  DDOO  WWYYKKOONNAANNIIAA  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  
 

Wykaz  osób  z  uprawnieniami  wymaganymi  przepisami , które  będą  wykonywać zamówienie  z  danymi  

na  temat  ich  kwalifikacji, niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także  zakres  wykonywanych  przez  

nich czynności   

 

 
Imię    i    Nazwisko 

 

Posiadane kwalifikacje, 

Uprawnienia 
 

 

Zakres  powierzonych 

czynności 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Oświadczam, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia. 

 

Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy 

 

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

                          (data, podpis, pieczęć) 

 
 

 

 
 



Załącznik nr 5 
.................................................. 

      ( pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

PPOOTTEENNCCJJAAŁŁ      TTEECCHHNNIICCZZNNYY  
 

Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia autobusów, jakimi dysponuje Wykonawca. 

 

 

Nazwa sprzętu 

 

 

Ilość 

 

Forma własności 
( np. posiadany, dzierżawiony) 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
   

Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy  

 

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

                          (data, podpis, pieczęć) 

  


