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Dwikozy , dnia: 04.07.2014 r. 
 
 

Z A T W I E R D Z A M: 
 
 

................................................ 
(podpis) 

 

S p e c y f i k a c j a   I s t o t n y c h   W a r u n k ó w 

   Z a m ó w i e n i a 

(SIWZ) 

1. Nazwa i adres zamawiającego. 

Zamawiający:  
Gmina Dwikozy 
 ul. Spółdzielcza 15 
 tel. /0-15/ 831-14-71, fax /0-15/ 831-14-04 
strona www.dwikozy.bip.gmina.pl 
adres email. m.dominik@dwikozy.gmina.pl 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie jest prowadzone w trybie „PRZETARG NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423). 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

Dowóz dzieci do Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Dwikozach  
 

3.1 Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług przewozowych autobusami w celu dowiezienia 
dzieci z miejsca zamieszkania do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Dwikozach oraz z powrotem do 
miejsca zamieszkania ucznia.  
 
Całość usługi może być wykonywana tylko przez jednego przewoźnika. 

 
3.2  Przewidywana ilość dzieci dojeżdżających w roku szkolnym 2014/2015 

l.p. Miejscowość Gimnazjum 
Dwikozy 

SP. 
Dwikozy 

SP. 
Gałkowice 

SP. 
Słupcza 

Razem 

1 Bożydar (i Dwikozy, ul. Nadwiślańska) 8 20 0 0 28 
2 Gałkowice, Gałkowice Ocin, Gałkowice 

Kolonia 
13 0 19 0 32 

3 Gierlachów 14 0 0 0 14 
4 Góry Wysokie 15 0 0 0 15 
5 Kamień Łukawski, Nowy Kamień 14 0 0 0 14 
6 Mściów 16 0 0 0 16 
7 Nowe Kichary 7 0 17 0 24 
8 Rzeczyca Mokra i Sucha 12 28 0 0 40 
9 Sandomierz (w tym Mokoszyn) 15 0 0 0 15 
10 Słupcza 16 4 0 0 20 
11 Stare Kichary 4 0 0 0 4 
12 Szczytniki 15 0 0 17 32 
13 Stary Garbów (odbiór z miejscowości 

Góry Wysokie) 
0 2 0 0 2 

14 Wysiadłów 4 0 0 0 4 
15 Razem 153 54 36 17 260 

Zamawiający zastrzega, iż podane ilości dzieci mogą ulec nieznacznej zmianie. 

3.3 Proponowane trasy przywozów dzieci: 
1. Dwikozy-Nowe Kichary-Gałkowice Ocin-Wysiadłów-Gałkowice-Stare Kichary-Góry Wysokie-Dwikozy – 51 km. 
2. Dwikozy-Mściów-Kamień Nowy-Kamień Łukawski-Gierlachów-Dwikozy Szkoła Podstawowa-Dwikozy Publiczne 

Gimnazjum-Rzeczyca Sucha-Rzeczyca Mokra-Dwikozy Szkoła Podstawowa-Dwikozy Publiczne Gimnazjum – 54 km 
3. Dwikozy Publiczne Gimnazjum – Bożydar- Dwikozy Szkoła Podstawowa – Dwikozy Publiczne Gimnazjum – 

Szczytniki-Słupcza – Dwikozy Publiczne Gimnazjum – 49 km 
 
 
Liczba kilometrów dla trasy przywozów: 77 km. 
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3.4 Odwozy do miejscowości zamieszkania dzieci w kolejności odwrotnej do przywozu. 

Liczba kilometrów dla odwozu 77 km. 

4. Wielkość zamówienia: 

- dzienna liczba kilometrów wynikająca z sumy poszczególnych tras  - 154. Zamawiający zastrzega, że dzienna liczba 

kilometrów może się zmienić o ok. 10 km. 

- liczba dni nauki w roku szkolnym zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2014/2015 i 2015/2016, 180 – 190 w roku 

szkolnym. 

- w przypadku zmiany organizacji zajęć polegającej na: 

- skróceniu godzin nauki (np. rekolekcje, święta itp. uroczystości) 

-odpracowaniu w sobotę zajęć z dnia wypadającego pomiędzy dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy 

lub piątku wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy  

Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego za pośrednictwem dyrektora danej placówki o zmianie terminu 

dowozu i odwozu. 

3.6. Opieka nad dziećmi w czasie przewozu w środkach transportu będzie zapewniona przez Zamawiającego.  

Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1. Przewoźnik musi zapewnić dzieciom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny. 

2. Autobusy muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc na określonej trasie. 

3. Przewoźnik ubezpiecza autobusy pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w 
związku z przewozem. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przywozu i odwozu podanej wyżej ilości dzieci oraz nieprzekroczenia dziennej liczby 
kilometrów ustalonej dla przewozów i odwozów tj. 154 km. 

5. Wykonawca w celu realizacji zamówienia powinien podstawić odpowiednią liczbę autobusów, która umożliwi: 

- przywozy dzieci do szkół: nie wcześniej niż o godz. 720 i nie później niż do godz. 800 ; 

-odwozy dzieci ze szkół od godziny: 1340  

6. Wykonawca powinien mieć zapasowy tabor. 

7. wykonawca powinien oznaczyć autobusy na czas przewozów , że wykorzystywany jest do transportu dzieci szkolnych. 

8. Szczegółowa lokalizacja przystanków na trasach dowozów zostanie uzgodniona po wyborze oferty. 

9. Zamawiający wymaga przedłożenia w ofercie zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób – 
przewozy nieregularne, licencje lub promesę licencji łącznie z wykazem sprawnych technicznie autobusów niezbędnych do 
realizacji zamówienia. 

 
 

4.  Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. Kodów CPV    
 
60113100-4 usługi transportowe świadczone przy użyciu autobusów szkolnych. 
 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia. 

Przedmiot zamówienia należy wykonać w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 
  

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków  



                              

 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                     

strona 3 

1. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie: 
1.1 zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi 

wymogami niniejszej SIWZ, 
1.2  złożona w wyznaczonym terminie składania ofert. 

2. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie z art. 22 ust. 1ustawy o 
spełnieniu warunków podmiotowych oraz spełniają warunki, dotyczące;  
8.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 
 
       Na potwierdzenie należy złożyć: 

Złożyć oświadczenie na załączonym druku 
 

8.2     posiadania wiedzy i doświadczenia; 
O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie 
zamówienia, którzy w okresie ostatnich 3 lat  przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres działania jest 
krótszy -  w tym okresie wykonali co najmniej 2 usługi o podobnym zakresie. 

             Na potwierdzenie należy złożyć : 

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw lub usług w 
zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z 
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał, co najmniej dwie usługi, zbliżone do przedmiotu zamówienia. Do pozycji z 
wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia. 

 
8.3  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 
 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie 
zamówienia i którzy dysponują lub będą dysponować co najmniej 4 autobusami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. 
W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał techniczny i kadrowy oraz ekonomiczny i finansowy 
podlega zsumowaniu. 
 

         Na potwierdzenie należy złożyć : 

8.3.1 wykaz co najmniej 4 autobusów przeznaczonych do wykonywania zadania wraz z kopiami dowodów 
rejestracyjnych poświadczających ich dobry stan techniczny. 

 
8.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 

Na potwierdzenie należy złożyć : 
9.4.2 opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia wraz z potwierdzeniem wpłaty. 

9.4.3  Jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów  
wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. 9.4 dotyczącej tych podmiotów. 

Uwaga; 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 nimi 
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 tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

8.5  Nie podlegają wykluczeniu. 
 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, następujących dokumentów: 

9.5.1  oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na załączonym druku; 
 

Jeżeli wykonawca wykazał spełnianie warunków podmiotowych, polegających na zasobach innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
zamawiający żądać przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 9.5  

 
8.6 W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki 
cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym: 

 
8.6.1 w przypadku konsorcjum, zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania  
postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu 
zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu 
wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.  
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8.6.2  w stosunku do spółki cywilnej, zamawiający na zasadzie art. 25 ustawy, żąda przedłożenia w ofercie umowy 
spółki cywilnej, jako dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania, wskazującego na sposób 
reprezentowania spółki. Jeżeli złożenie oferty i podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego 
przekracza zakres czynności zwykłych spółki, a z treści umowy spółki nie wynika stosowne umocowanie 
danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty wymagane jest jej podpisanie przez wszystkich 
wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej załącznik do 
umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika. 

8.6.3 w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki o  których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy podlegają sumowaniu. 

8.6.4     W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia na podstawy art. 24 ust. 1 ustawy wymagane  jest załączenie do oferty dokumenty dla każdego 
konsorcjanta oddzielnie. 
 

8.7  Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do ofert 
dokumentów.  

 
 

9 Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
 

10 Informacje dotyczące warunków składania ofert 
10.1 Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia 

oferty. 

10.2 Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.  

10.3 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

12  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia   
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

12.1 Oferta musi zawierać: 

X Oświadczenie  woli 

1. 
• Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „Oferty cenowej” – załącznik do SIWZ . Forma 

wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to RYCZAŁT.  

2. 

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile 
pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - pełnomocnictwo należy 
przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza.  

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania osób do udzielenia pełnomocnictwa lub składania oświadczeń 
woli wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

X Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków podmiotowych 

1. 
Oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik do SIWZ  o spełnianiu wymagań z art. 22 ust. 1 oraz że 
nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy. 

2. 
Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności wraz z potwierdzeniem 
wpłaty. 

3. wykaz wykonanych usług transportowych wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie 
zamówienia zgodnie z postawionym warunkiem. 

4. W/w dokumenty mają potwierdzać spełnienie postawionych warunków podmiotowych 

X Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania: 
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1. Podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w  art. 
24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy – załącznik do SIWZ. 

12.2 Kolejność złożonych dokumentów w ofercie powinna odpowiadać kolejności określonej w pkt. 13.1. Nie 
spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 

12.3 Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana do oferty 
cenowej. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej 
oferty, która nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze odpowiedzialności. 

12.4 Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę 
przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

12.5 Wszystkie dokumenty składane z ofertą muszą mieć formę oryginału albo kserokopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do 
reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) 
lub pełnomocnika. 

12.6 Jeżeli pełnomocnik w imieniu wykonawcy podpisuje także oświadczenie wiedzy o spełnieniu przez wykonawcę 
warunków udziału wykonawcy w postępowaniu, udzielone pełnomocnictwo ma zawierać upoważnienie do   
złożenia takiego oświadczenia. 

12.7 Zamawiający wymaga by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku polskim. Jeżeli 
oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego 
tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez wykonawcę 

12.8 Brak jakiegokolwiek dokumentu wymaganego w SIWZ lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie lub 
niezgodnego z w/w opisem spowoduje odrzucenie oferty. 

12.9 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie 
składanych dokumentów zastosowanie ma odpowiednio § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 
grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane  (Dz.U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817). Dokumenty 
sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym i 
podpisanym (każdy dokument) przez wykonawcę lub tłumacza przysięgłego. 

13 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów. 

14.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z 
zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę  faksu i e-mail Strona, która otrzymuje 
dokumenty lub informacje faksem, emailem jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub 
informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery telefonów, faksu i e-maila  
Zamawiającego zostały podane w pkt. 1 niniejszej specyfikacji. 

14.2  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.     

14 Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

14.1 Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: 

Mariusz Dominik - Urząd Gminy w Dwikozach ( Tel 15/ 831-14-71 wew.31)  w sprawach 
formalno prawnych prowadzonego postępowania. 

Mieczysław Sawa – Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Dwikozach w sprawach opisu 
przedmiotu zamówienia         (Tel. 15 /831 14 71 wew. 56) 

 Poniedziałek - Piątek w godzinach  8:00 do 14:00 

14.2 Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 09:00 do 13:00 w 
siedzibie Zamawiającego 

15 Termin związania z ofertą. 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert. 

16 Wymagania dotyczące wniesienia wadium. 
 

Zamawiający w niniejszym przetargu nie wymaga wniesienia wadium. 

 
17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 

Zamawiający nie wymaga wniesienia gwarancji należytego wykonania umowy. 
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18 Opis sposobu przygotowania ofert. 

 18.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  

18.2. Określenie przedmiotu zamówienia wraz z jego opisem z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego, 
określonych w SIWZ. 

18.3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej 
treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

18.4 Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: 

Dowóz dzieci do Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Dwikozach  
 
Postępowanie nr ZPI.271.7.2014 „Nie otwierać przed 14.07.2014 r.  godz. 9:00”. 

18.3. W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, 
np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub 
pocztą kurierską za jaj nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

19 Miejsce i termin składania ofert. 

19.1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – pokój nr.36,  w terminie do dnia 14.07.2014 r.                           
do  godziny 09:00. 

19.2.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 

20. Miejsce i termin otwarcia ofert 

20.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego pokój nr 26, w dniu 14.07.2014 r. o godzinie 09:15. 

20.2 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 

20.3 Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania, jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń 
lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub niniejszym dokumencie, z zastrzeżeniem zasad 
określonych w art. 26 ust 3. 

20.4 Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy 
zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 

21. Sposób obliczenia ceny oferty 

21.1 Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem 
wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów bez 
względu na termin realizacji umowy. 

21.2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po   
przecinku. 

21.3.Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty 

21.4.  W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie 
kryterium: 

 

Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1 Cena dziennego dowozu  100% 

21.5. Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów: 

 

Nr kryt. Wzór 

1 

Cena brutto 

Liczba punktów = Cn/Cb  x 100 

gdzie: 

 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych 

 - Cb – cena oferty badanej 

 - 100 wskaźnik stały 

 

21.6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryteria wyboru, podpisując umowę, której projekt stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.  
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22. Istotne warunki umowy. 

Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych 
zawartych w ofercie. Postanowienia umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ. Wykonawca nie 
może dokonywać żadnych zmian we wzorze umowy i w chwili złożenia ofert zobowiązuje się do podpisania umowy 
zgodnie z zapisami określonymi we wzorze. 

23. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach; 
 
- w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT; 
-w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej zrealizowanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 
 
24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania udzielenie 

zamówienia. 

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia Odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach 
określonych w dziale VI ustawy dla postępowań o wartości mniejszej od kwoty o której mowa w art.11 ust.8 ustawy.  
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o 
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub czynności zaniechanej, do której był zobowiązany na 
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 
  

Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ). 

 

• Załącznik   - druk oferty cenowej. 

• Załącznik - oświadczenie z art. 22 i 24. 

• Załącznik - projekt umowy. 

• Załączniki - wzory wykazu robót i osób 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik       
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 .................................................. 

                                                                                                                                Miejscowość i data 
 
................................................................. 
     Pieczęć adresowa Wykonawcy 
                Telefon/fax 
 
 

OF E R T A    C E N O W A 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 

 
Dowóz dzieci do Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Dwikozach  

 
Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków  zamówienia za cenę 

dziennego dowozu ; ………………………………… PLN  (w tym podatek  VAT) 

(słownie .………………………………………….....................................................................………………………………………………….) 

1. Oferowana kwota uwzględnia cenę realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w siwz, wizją lokalną 

terenu oraz koszt wszystkich nakładów towarzyszących takich jak ubezpieczenie, itp. 

2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia  i miejscem 
wykonywania usługi i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do 
właściwego wykonania zamówienia. 

4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia tej umowy w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

5. Oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty i wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się             
z  ............. kartek. 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………….. 

(podpis osoby uprawnionej do składania  
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Załącznik 
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Projekt umowy 
 
 
Zawarta w dniu ………………. 2014 r. pomiędzy: 
Gminą Dwikozy z siedzibą ul. Spółdzielcza 15, 27 – 620 Dwikozy, NIP 864 17 81 834 reprezentowana przez : 
Wójta Gminy Dwikozy – Marka Łukaszka  
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Marii Wieczorek 
Zwanego w dalszej treści umowy Zamawiającym  
A 
………………………… z siedzibą w …………………………….., NIP…………………………… 
Reprezentowanym przez …………………………………………………………………………… 
Zwanego w dalszej treści umowy Wykonawcą 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania przeprowadzonego na 
podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 Została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest Dowóz dzieci do Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Dwikozach  
2. integralną część niniejszej umowy stanowi oferta wykonawcy. 
3. Szczegółowy harmonogram dowozów określa Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić środki transportu w celu przewozu uczniów do szkół z miejscowości, w której 
zamieszkują oraz ze szkół do miejscowości zamieszkania. 
2. Wykonawca będzie realizował dowozy uczniów trzema autobusami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
3. ewentualny dojazd do przystanku początkowego i powrót po zakończeniu dowozu oraz dodatkowe przejazdy poza 
wyznaczonymi kursami nie objęte niniejszą umową  nie będą płatne przez Zamawiającego. 
4. Wykonawca dokona ubezpieczenia przewożonych osób na swój koszt. 
5. Wykonawca do realizacji niniejszej umowy wyznaczy kierowców posiadających odpowiednie kwalifikacje. 
 

§ 3 
1. Podstawą opracowania planu przewozu będzie harmonogram uzgodniony z dyrektorami poszczególnych szkół 
zawierający; 
- trasy przewozów; 
- liczbę kursów dziennych; 
- dzienną ilość kilometrów; 
- godziny dowozu i odwozu uczniów. 
2. Zmiana zadań rzeczowych ujętych w planie przewozu dla ważności wymaga uzgodnień pomiędzy Wykonawcą, a 
upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego.  
 

§ 4 
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy i przyjmuje zamówienie do realizacji 
bez zastrzeżeń. 
2. Pojazdy, jakimi będzie świadczona usługa przewozowa muszą być oznaczone w sposób przewidziany dla oznakowania 
autobusów przewożących dzieci szkolne a stan techniczny pojazdów odpowiadający wymogom stawianym do pojazdów 
przewożących osoby. 
3. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi terminowo według rozkładu zajęć w szkole. 
4. W przypadku niemożności wykonania umowy z powodu braku pojazdu spowodowanego awarią Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym przedstawiciela Zamawiającego i zapewnić transport zastępczy o nie 
gorszy parametrach technicznych, którego wprowadzenie nie wpłynie na zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do Wykonywania usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy sam, bez powierzania jej 
podwykonawcom. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług w ciągu roku szkolnego, we wszystkie dni pracy szkoły, jak również 
w dni, które będą obowiązkowymi dniami roboczymi szkoły, a przypadać będą w dni wolne od pracy. 
7. Wykonawca zostanie poinformowany minimum tydzień wcześniej o dniach, które będą obowiązkowymi dniami pracy dla 
szkoły. 
 
 

§ 5 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie dowozów i odwozów oraz zmian godzin 
kursowania autokarów w przypadku świąt i uroczystości szkolnych. 
2. W razie konieczności dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego 
powiadomienia Wykonawcy w terminie 2 dni przed planowana zmianą. 
 

 
§ 6 
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1. Ustala się wynagrodzenie Wykonawcy za dzienny dowóz dzieci w wysokości ………………. Zł netto (słownie: ……………………) 
plus należny podatek VAT, co daje brutto …………………………………. Zł (słownie: …………………………………………………………………) . 
2. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane dowozy odbywać się będzie na podstawie miesięcznych faktur 
wystawionych na koniec miesiąca. 
3. Zapłata wynagrodzenia należnego wykonawcy dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę na fakturze w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

§ 7 
Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu niniejszej umowy ustala się na dzień 01.09.2014 r. 
 

§ 8 
Z chwilą przerwania świadczeń usług przewozowych przez Wykonawcę, Zamawiający zapewni funkcjonowanie komunikacji 
na koszt Wykonawcy. 
 

§ 9 
1. Strony uzgadniają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne. 
2. kary te będą naliczane w następujących wypadkach i okolicznościach: 
- w razie niewykonania usług przewozowych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odsetki ustawowe od zobowiązań za 
każdy dzień nie świadczenia usług przewozowych; 
- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 
wysokości 100% miesięcznego wynagrodzenia przysługującego w miesiącu, w którym Wykonawca odstąpił od umowy; 
- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w 
wysokości 100% miesięcznego wynagrodzenia przysługującego w miesiącu, w którym Zamawiający odstąpił od umowy; 
3. jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego. 
4. Zastrzeżenie zapłaty kar umownych nie wyklucza możliwości dochodzenia przez każdą ze stron odszkodowania na 
zasadach ogólnych, w razie powstania szkody przekraczającej wartość zastrzeżonych kar umownych oraz w przypadku 
powstania szkody spowodowanej innymi okolicznościami niż wskazane w ust. 2. 
 

§ 10 
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
przedsięwzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
 

§ 11 
1. Strony zastrzegają sobie prawo wcześniejszego rozwiązania umowy w sytuacjach nie wywiązania się którejkolwiek ze 
stron z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. 
2. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym może nastąpić w sytuacji dopuszczenia się przez Wykonawcę 
rażących zaniedbań i uchybień w szczególności w sytuacji stwierdzenia nie wywiązania się Wykonawcy z postanowień § 4 
niniejszej umowy. 
 

§ 12 
Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.                    
W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla Zamawiającego. 
 

§ 13 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Prawo przewozowe. 
 

§ 14 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamaiwjącego, natomiast jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zamawiający:         Wykonawca: 
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Załącznik  – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw 
do wykluczenia .   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
Oświadczam, że przystępując po przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia spełniam warunki, 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.   
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kk. 
 
 
 
 

       ......................................................... 
(imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 
………………dnia…………………… 
 
                       
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Oświadczam, że przystępując po przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia nie podlegam wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423). 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kk. 
 
 
 
 
 

......................................................... 
       (imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

……………………dnia…………………… 
 
 

 
 

 

UWAGA! Na tej stronie znajdują się dwa oświadczenia, należy podpisać każde z nich. 

 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 
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Załącznik  - wzór wykazu wykonanych usług.  
  

Nr postępowania nadany sprawie  ZPI.271.7.2014 

 
 
WYKONAWCA: 
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 
  

 
 

 

  
 
 

 

 

 
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

 
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  

 
wykonałem(wykonaliśmy) następujące usługi: 
 

L.p. Nazwa usługi Wartość  
w PLN 

Przedmiot usługi 
( należy zakres i  
wartość robót ) 

Data wykonania Odbiorca  (nazwa, 
adres, nr telefonu do 

kontaktu) 

Nazwa 
Wykonawcy  

początek 
(data) 

zakończenie 
(data)  

1.  
 
 
 

      

2.  
 
 
 

      

 
UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie wskazanych w tabeli 
powyżej usług. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający należytego wykonania danej usługi skutkuje nie 
uznaniem danej usługi za należycie wykonaną 
 
PODPIS: 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ó

w) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 
imieniu Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 
oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 
Wykonawc 

(ów)  

Miejscowo
ść  

i  data 
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…………………………………        …………………………, dnia ………………… 
(pieczątka Wykonawcy) 
 
 

WYKAZ TABORU SAMOCHODOWEGO (AUTOBUSÓW) 
 

L.p. Marka pojazdu Rok produkcji Ilość miejsc 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………… 
(podpis i pieczęć przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 
 

Do niniejszego wykazu Wykonawca zobowiązany jest załączyć kopie dowodów rejestracyjnych. 


