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S P E C Y F I K AC J A  I S TO T N Y C H
WAR U N K Ó W   Z AM Ó W I E N I A   

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na :

„Przywóz i odwóz uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola 
z terenu Gminy Włodowice  od 01.01.2013 r. do 27.06.2014 r.”. 

Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczono:

W BZP w dniu 14.11.2011 r.  -  nr ogłoszenia: 482346-2012

na stronie Zamawiającego -  30.11.2012 r. 

na tablicy Zamawiającego – 30.11.2012 r. 

UWAGA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  JEST DOSTĘPNA

NA STRONIE  ZAMAWIAJĄCEGO  www.bip.wlodowice.pl     

Zatwierdzono do użytku: 30.11.2012 r.

Wójt Gminy Włodowice

mgr Adam Szmukier

http://www.wlodowice.pl/


ROZDZIAŁ I
Nazwa i adres Zamawiającego

1. ZAMAWIAJĄCYM jest Gmina Włodowice w imieniu, której  działa Zespół Ekonomiczno – 
Administracyjny Szkół i Przedszkoli we Włodowicach, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice 

tel. 034 315-30-56, faks: 034 317-08-96 internet: www.wlodowice.pl;  e-mail:  zeas@wlodowice.pl
             NIP 577-13-46-377                                   REGON 00 120 1605

ROZDZIAŁ II
Tryb udzielenia zamówienia oraz istotne postanowienia ogólne

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych   ( t j. Dz . U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 ze zm.) 

oraz przepisach wykonawczych do niej.

2.Ilekroć w SIWZ jest mowa bez bliższego określenia o “ustawie PZP” należy uważać, że dotyczy to ustawy, 

o której wyżej mowa.

3.Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony zgodnie z art. 10 ust. 1, art. 39 ustawy.

4.ZAMAWIAJĄCY  nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej oraz nie 

zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

ROZDZIAŁ III
Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje usługi związane z dowozem dzieci i młodzieży szkolnej wraz z opiekunami do niżej 

podanych placówek oświatowych na terenie  Gminy Włodowice i  odwozem do miejsca zamieszkania na 

podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę autobusami Wykonawcy :

• Szkoła Podstawowa we Włodowicach,

• Szkoła Podstawowa w Rudnikach,

• Filia Szkoły Podstawowa we Włodowicach z siedzibą w Zdowie,

• Gimnazjum we Włodowicach,

• Przedszkole we Włodowicach.

Zakres  zamówienia  -  opis  przedmiotu  zamówienia  za  pomocą  Wspólnego  Słownika  zamówień  CPV 

60.13.00.00-8 - usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób. 

Zakres zamówienia:
1. Usługi  przewozowe -  dowozy uczniów do placówek oświatowych w Gminie  Włodowice w okresie  od 

01.01.2013 r. do 27.06.2014 r. w dni nauki szkolnej z wyjątkiem sobót, świąt i innych dni ustawowo wolnych 

od  pracy,  także  przerw   w  realizacji  zajęć  dydaktyczno  -  wychowawczych,  określonych  na  podstawie 

przepisów rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  18  kwietnia  2002  r.  w  sprawie 

organizacji roku szkolnego – (Dz.U. z 2002 r; Nr 46, poz.432 ze zm ).

2. W przypadku zmiany organizacji zajęć polegającej na:

a) skróceniu godzin nauki, sprawdzianu klas szóstych, egzaminu gimnazjalnego,

b) odpracowaniu zajęć z dnia wypadającego pomiędzy dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od 

pracy lub piątku wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy w sobotę lub 

innych przyczyn Wykonawca zostaje powiadomiony przez Zamawiającego  o zmianie terminu dowozu lub 

odwozu uczniów. 

3.  Usługi  będą  świadczone  środkami  transportu  przystosowanymi  do  przewozu  młodzieży  szkolnej 
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spełniającymi  wszystkie wymagania bezpieczeństwa, higieny i  kodeksu drogowego, przez osoby mające 

odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług. Wykonawca zamówienia musi zapewnić odpowiednią 

liczbę miejsc w autobusie - odpowiednio dla danej trasy. W przypadku awarii  autobusu Wykonawca jest 

zobowiązany do zapewnienia zastępczego środka transportu, w taki sposób aby nie powodował opóźnień 

czasowych kursu. 

4. Wykonawca usługi zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej 

oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

5.  Dowóz  uczniów  do  placówek  oświatowych  będzie  się  odbywał  na  podstawie  harmonogramu,  który 

zostanie opracowany przez Zamawiającego. 

6. Wszystkie dzieci, które rozpoczynają zajęcia lekcyjne muszą być przywiezione do poszczególnych szkół 

przynajmniej na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych.

7. Odwożenie dzieci do miejsca zamieszkania będzie odbywało się w godzinach: od 12.30 do 16.00.

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian  w godzinach dowozu i odwozu. Z chwilą 

ustalenia rozkładu zajęć lekcyjnych Zamawiający i Wykonawca ustalą obowiązujący harmonogram dowozu i 

odwozu. 

9. Wykaz kursów, miejscowości, ilość dzieci do odwiezienia po lekcjach może ulec zmianie w zależności od 

zatwierdzonego rozkładu zajęć lekcyjnych w szkołach.

Wykonawca przy realizacji usług zobowiązany będzie do :
1.  Stosowania  taboru  do  przewozu  dzieci  i  młodzieży  szkolnej  oraz  jego  oznakowanie  zgodnie  z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania usług jak również do odpowiedzialności za 

wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny.

3.  Każdy  z  Wykonawców  indywidualnie  winien  zapoznać  się  z  trasą  i  warunkami  związanymi  z 

wykonywaniem  usługi  będącej  przedmiotem  zamówienia,  gdyż  wyklucza  się  możliwość  roszczeń 

Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszty związane z przeglądem tras poniesie Wykonawca.

Rozdział IV
Opis części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Rozdział V
Informacja o przewidywanych  zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 

ustawy PZP.

Rozdział VI
Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Rozdział VII
Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia dla wszystkich zadań: od dnia 1 stycznia 2013 r. do 27 czerwca 2014 r.



Rozdział VIII
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1.O  zamówienie  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  nie  podlegają  wykluczeniu  z  postępowania  na 

podstawie art. 24 ust. 1- 2  ustawy PZP. 

2.O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają ogólne warunki udziału określone w art. 22 

ust. 1 ustawy PZP.

3.O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności  lub  czynności  w  zakresie  odpowiadającym  przedmiotowi  zamówienia  tj.  w  szczególności 

posiadają  zarejestrowaną działalność gospodarczą  i  licencję  lub zezwolenie  na wykonywanie  krajowego 

transportu drogowego w zakresie przewozu  osób (w przypadku podmiotów występujących wspólnie wymóg 

dotyczy każdego z nich).

4.O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące szczegółowe warunki  udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

1)W zakresie posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia 

Wykonawca  w ciągu ostatnich trzech lat  przed wszczęciem  niniejszego postępowania,  a  jeżeli  okres 

prowadzenia  działalności  jest  krótszy –  w tym okresie  zrealizował  co najmniej  dwie  usługi  o  zbliżonym 

zakresie. Przez usługi o zbliżonym zakresie uważa się usługi dotyczące stałego przewozu dzieci i uczniów 

do szkół lub przewozu osób do pracy o wartości co najmniej 80 000 złotych brutto każda.

2)W zakresie posiadania odpowiedniego potencjału technicznego
Wykonawca posiada potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia tj. co najmniej 3 autobusy o 

liczbie 40 miejsc siedzących każdy, 1 autobus o liczbie 48 miejsc siedzących.

3)W  zakresie  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  –  posiadania  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000 PLN.  

5. Akceptuje bez zastrzeżeń warunki zamówienia określone w niniejszej SIWZ oraz w projekcie umowy.

5.  Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń, 

dokumentów  wykazów  szczegółowo  określonych  w  niniejszej  SIWZ.  Ocena  spełnienia  tych  warunków 

dokonana  zostanie  wg  formuły  spełnia  -  nie  spełnia  w  oparciu  o  informacje  zawarte  w  załączonych 

dokumentach.  Z  treści  załączonych  dokumentów  musi  wynikać  jednoznacznie,  iż  podstawowe  warunki 

Wykonawca spełnia.

6. Nie spełnienie chociażby jednego z w/wym. warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z 

postępowania, a oferta będzie podlegała odrzuceniu.

7.Powierzenie  podwykonawcom części zamówienia wymaga zgody zamawiającego.

Rozdział IX 
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający żąda do złożenia przez  Wykonawcę, w formie oryginału lub  kserokopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez   WYKONAWCĘ   następujących dokumentów:

w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności  
lub czynności, którym mowa w art.  22 ust.  1 oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.  24  
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
1)Oświadczenie Wykonawcy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik nr 3)



2)Oświadczenie Wykonawcy, że posiada niezbędną wiedzę i  doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia (załącznik nr 3)
3)Oświadczenie Wykonawcy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia (załącznik nr 3)
4) Oświadczenie,  że osoby,  które  będą uczestniczyć w wykonywaniu  zamówienia,  posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik nr 8 )
5)Oświadczenie  Wykonawcy,  że  nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  na 

podstawie art. 24 ustawy PZP (załącznik nr 4)
6)Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku 

do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP (osoby fizyczne dołączają do 
oferty załącznik nr 4b). 
7) Aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. 

8) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, 

wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającą, że nie orzeczono wobec podmiotu 

zbiorowego zakazu ubiegania się  o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 

ustawy) wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

w  celu  potwierdzenia,  że  Wykonawca  znajduje  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  
zapewniającej wykonanie zamówienia
10)  Aktualną  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku  inny  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

w  celu  potwierdzenia,  że  wykonawca  posiada  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  potencjał  
techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
11) Wykaz wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług 

w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom 

stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 

załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie (załącznik nr 6).
12)  Oświadczenie  Wykonawcy  potwierdzające,  że  dysponuje  odpowiednim  taborem-  autobusami  oraz 

osobami  zdolnymi  do realizacji  zamówienia.  W przypadku  nie  posiadania  pojazdów własnych  do  oferty 

należy dołączyć umowy o ich użyczenie (załącznik nr 7).
w celu potwierdzenia,  że wykonawca akceptuje  bez zastrzeżeń warunki  zamówienia określone w 
niniejszej SIWZ
13) Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się ze SIWZ, a w szczególności z warunkami opisu przedmiotu 

zamówienia  i  akceptuje  bez  zastrzeżeń  warunki  zamówienia  określone  w Specyfikacji  oraz w projekcie 

umowy, oraz zdobył konieczne informacje do przygotowania oferty (załącznik nr 5).
Ponadto Wykonawca składa:
14) Ofertę przetargową wg załączonego wzoru,

15) Pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik.



2.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  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa 

następujące dokumenty:

1) 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

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat,  składek na ubezpieczenie społeczne i  zdrowotne albo,  że 

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

wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

2)składa  zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  kraju  pochodzenia  albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. pkt. 4-8 ustawy

Dokumenty o których mowa w pkt. 3 ppkt.1 lit. a i c oraz ppkt. 2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument o którym mowa w pkt. 3 ppkt 1 lit. b powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , 

nie wydaje się dokumentów, o których mowa  w pkt. 3 ppkt. 1 i 2, zastępuje się je dokumentem zwierającym 

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub  gospodarczego odpowiednio  kraju  pochodzenia  osoby lub kraju,  w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane 

wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

4.Zasady składania oferty  przez podmioty występujące wspólnie i sposób komunikowania się:

a)podmioty  zobowiązane  są  do  złożenia  wraz  z  ofertą  pełnomocnictwa  do  reprezentowania  wszystkich 

wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

b) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane  w pkt. 1 ppkt. 4-9 powinny być złożone przez każdy 

podmiot osobno

c) pełnomocnik konsorcjum pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania zwraca się do 

Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.

5.Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów - oświadczeń o których wyżej mowa 

zawierających stwierdzenia zgodne z faktami i stanem prawnym  istniejącym w chwili  ich składania 

(aktualne dane). Dokumenty o których wyżej mowa mogą (za wyjątkiem pełnomocnictwa - rozdział XIV pkt. 7 

SIWZ) być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez 

Wykonawcę.



Rozdział X
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywanie 

oświadczeń i dokumentów

1.Wykonawca może zwrócić  się  na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie  treści  SIWZ.  Zamawiający 

udzieli wyjaśnień Wykonawcy, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego 

na mniej niż 5 dni przed terminem składania ofert. 

2.Zamawiający prześle  treść zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  wszystkim Wykonawcom, którym doręczono 

SIWZ bez ujawnienia źródła zapytania, oraz umieści je na stronie internetowej Zamawiającego.

3.  W przypadku  rozbieżności  pomiędzy  treścią  niniejszej  SIWZ,  a  treścią  udzielonych  odpowiedzi  jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

4.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

Zamawiający i Wykonawcy  przekazują pisemnie lub za pomocą faksu.

5.Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekaże faksem dokumenty lub informacje, o których mowa wyżej, 

każda ze stron na żądanie drugiej  niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

6.Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  porozumiewania  się  z  Wykonawcą  za  pomocą  poczty 

elektronicznej.

7.Informacje  dotyczące  niniejszego  postępowania  umieszczane  są  na  stronie  internetowej: 

www.bip.wlodowice.pl
8.Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

9.W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu 

do  składnia  ofert,  zmodyfikować  treść  SIWZ.  Dokonaną  w  ten  sposób  modyfikację  przekazuje  się 

niezwłocznie  wszystkim  Wykonawcom,  którym  przekazano  specyfikację  oraz  umieszcza  je  na  stronie 

internetowej Zamawiającego.

10.W celu zapewnienia Wykonawcom odpowiedniego czasu na wzięcie pod uwagę modyfikacji  podczas 

przygotowania  ich  ofert,  Zamawiający przedłuży  w miarę  potrzeby  termin  składania  ofert  uwzględniając 

zapisy art.38 ust. 6  ustawy PZP.

Rozdział XI
Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Osobą  uprawnioną  do  porozumienia  się  z  wykonawcami  jest  Jolanta  Janoska  –  dyrektor  ZEASiP  we 

Włodowicach pokój nr 21 w Urzędzie Gminy   Włodowice ul. Krakowska 26.

Rozdział XII
Wymagania dotyczące wadium

 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział XIII
Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3.  W  uzasadnionych  przypadkach,  na  co  najmniej  7  dni  przed  upływem  terminu  związania  ofertą 

Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni.



Rozdział XIV
Opis sposobu przygotowania ofert

1.Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.Wszystkie stronice oferty, na których Wykonawca naniósł zmiany, poprawki powinny być parafowane przez 

osobę lub osoby podpisujące ofertę

3.Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż polski winien być złożony wraz z 

tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja 

polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

4.Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę.

5.Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym 

rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

6.Jeżeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają między innymi z odpisu lub wyciągu z właściwego 

rejestru  lub  ewidencji  wymagane  jest  załączenie  dokumentu  lub  jego  poświadczonej  kserokopii 

uprawniającego do składania podpisów w imieniu składającego ofertę.

7.Jeżeli  osoba/  osoby  podpisująca  ofertę  działa  na  podstawie  pełnomocnictwa  to  musi  w  swej  treści 

jednoznacznie  wskazywać  uprawnienia  do  podpisywania  oferty  albo  reprezentowania  w  postępowaniu  i 

zawarcia umowy w sprawie zmówienia publicznego (dotyczy również Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienia oraz wspólników spółki cywilnej).

8.Pełnomocnictwo  to  musi  zostać  dołączone  do  oferty  i  musi  być  złożone  w  oryginale  lub  kopii 

poświadczonej przez notariusza.

9.Jeżeli  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  zamówienie  nie  ustanowią  pełnomocnika  i  nie  dołączą 

prawidłowego  pełnomocnika  do  oferty,  o  którym  mowa  w  rozdziale  IX  SIWZ,  to  podmioty  te  zostaną 

wykluczone z postępowania.

10.Jeżeli  wykonawcy  działają  wspólnie  naruszą  przepis  art.  23  ust.  2  ustawy  PZP  i  nie  ustanowią 

pełnomocnika, wtedy ich działania będą skuteczne pod warunkiem, że oferta oraz każdy dołączony do oferty 

dokument  (w  tym  potwierdzenie  zgodności  z  oryginałem)  itp.,  będzie  podpisane  przez  każdego  z 

wykonawców działających wspólnie. 

11.Przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie.

12.Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz ustawą PZP.

13.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę  sam lub jako partner w konsorcjum.

14.Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

15. Oferta musi obejmować całość zamówienia .

16.Oferta  winna  być  przygotowana  na  formularzu  oferty  stanowiącym  (załącznik  nr  1) do  niniejszej 

specyfikacji bądź zawierać wszystkie dane wymienione we wzorze oferty.

17.Formularz SIWZ jest udostępniany zainteresowanym Wykonawcom bezpłatnie.

Specyfikację można również pobrać ze strony zamawiającego   www.bip.wlodowice.p  l  

18.Do ofert winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w niniejszej 

specyfikacji.  Wszystkie  opracowane  przez  zamawiającego  załączniki  do  niniejszej  specyfikacji  stanowią 

wyłącznie propozycję co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza się przedstawienie wymaganych 

załączników w formie własnej opracowanej przez Wykonawcę, pod warunkiem, iż dokumenty będą zawierać 

wszystkie żądane przez Zamawiającego informacje zawarte w załącznikach i  niniejszej  specyfikacji  oraz 

http://www.wlodowice.bip.jur.p/


będą podpisane przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentacji w obrocie gospodarczym Wykonawcy.

19.W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna 

być  poświadczona  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę  (osoba  uprawomocniona).  Tylko  w 

przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający 

będzie mógł żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia.

20.  Nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, 

że nie mogą one być udostępniane. 

21.Jeżeli  oferta  zawiera  informacje,  o  których  mowa  w  pkt.  20  wówczas  informacje  te  muszą  być 

wyodrębnione w formie osobnego zadania w celu zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Dokumenty 

lub pakiet dokumentów musi być wyraźnie oznaczony “Tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”

22.Niniejsze postępowanie prowadzi się w formie pisemnej.

23. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

24. Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej kopercie, która będzie opakowana w taki sposób, aby nie 

można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert, będzie zaadresowana na Zamawiającego 

oraz  będzie  posiadać  oznaczenie  „Przywóz  i  odwóz  uczniów  szkół  podstawowych,  gimnazjum  i 
przedszkola z terenu Gminy Włodowice od 01.01.2013 r.  do 27.06.2014 r.”  -  nie  otwierać przed 10 

grudnia 2012 r. godz. 09.00. 

a) poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było 

odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

Rozdział XV
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.Oferty  należy  złożyć  do  dnia  10  grudnia  2012  r.  godz.  09.00  w  siedzibie Zamawiającego  -  w 

sekretariacie Urzędu Gminy Włodowice, pokój nr 18,  42 -421 Włodowice,  ul. Krakowska 26.

2.Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą za pokwitowaniem odbioru, na adres Zamawiającego- 

w takim przypadku za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez 

Zamawiającego.

3.Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 

odwołania.

4.Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany,  poprawki,  modyfikacje  i  uzupełnienia  do  złożonej  oferty  pod 

warunkiem,  że  Zamawiający  otrzyma  pisemne  zawiadomienie  o  wprowadzeniu  zmian  przed  terminem 

składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak 

składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem “ZMIANA”. Koperty oznaczone “ZMIANA” 

zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

5.Wykonawca ma prawo przed  upływem terminu  składania  ofert   wycofać  się  z  postępowania  poprzez 

złożenie  pisemnego powiadomienia,  według tych  samych zasad jak wprowadzenie  zmian  i  poprawek z 

napisem  na  kopercie  “WYCOFANIE”.  Koperty  oznakowane  w  ten  sposób  będą  otwierane  w  pierwszej 

kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. 

Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

6.Otwarcie ofert jest jawne.

7.Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 10 grudnia 2012 r. o godz. 09.15 w Urzędzie Gminy we 



Włodowicach, ul. Krakowska 26, II piętro, pokój 21.

8.W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z 

otwarcia na jego pisemny wniosek.

9.Zamawiający  wzywa  Wykonawców,  którzy  nie  złożyli  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających 

spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub,  którzy  złożyli  dokumenty  zwierające  błędy  do  ich 

uzupełnienia w wyznaczonym czasie.

10.Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu 

ceny na zasadach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy PZP, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich 

Wykonawców, którzy złożyli oferty.

11.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

12.Udostępnienie dokumentacji postępowania odbywać się będzie wg poniższych zasad:

a) udostępnianie nastąpi po złożeniu pisemnego wniosku

b)zamawiający określi termin i miejsce udostępnienia

c) wgląd do akt będzie się odbywał w obecności pracownika Zamawiającego

13. Zamawiający odrzuca ofertę na zasadach określonych w ustawie PZP.

14.O  unieważnieniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  zamawiający  zawiadamia  równocześnie 

wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu 

składania ofert,

2)złożyli  oferty  -  w przypadku unieważnienia  postępowania  po upływie  terminu składania  ofert  -podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne.

15.  W  przypadku  unieważnienia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  Zamawiający  na  wniosek 

Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, 

które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

Rozdział XVI
Opis sposobu obliczenia ceny

1.Cenę  należy  ustalić  na  podstawie  formularza  cenowego  zawierającego  trasy  przejazdu,  liczbę 

przewożonych osób na poszczególnych trasach, cenę jednostkową brutto, wartość brutto ( wg załącznika nr 
2 do SIWZ).
2.W ofercie należy podać cenę netto, stawkę / kwotę podatku (VAT) i cenę brutto zamówienia z dokładnością 

co do jednego grosza.

3.Cena brutto winna być określona cyframi i słownie.

4.Ustalając cenę ofertową należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające 

ze  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  ale  również  nie  ujęte  ale  niezbędne  do  wykonania 

zamówienia.

5.Podstawą do zapłaty za świadczone usługi będzie cena brutto w skali 1 miesiąca.

6.Do realizacji  kursów  Zamawiający przekazuje do dyspozycji  na podstawie umowy dzierżawy autobus 

(załącznik nr 10 ) o liczbie 43 miejsc.

7.W przypadku zaistnienia konieczności wykonania usług nie objętych harmonogramem oraz specyfikacją, 

Wykonawcy  nie  będzie  wolno  ich  zrealizować  bez  uzyskania  dodatkowego  zamówienia  na  podstawie 

odrębnej umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje Wykonawcy w tym zakresie będą nieskuteczne.



8.Ceny usług nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację.

Rozdział XVII
Informacja dotycząca walut obcych

1.Cena oferty winna być wyrażona w polskich PLN.

2.Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskiej walucie PLN.

Rozdział XVIII
Opis kryteriów, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

NAJNIŻSZA CENA 

- cena ofertowa brutto - 100 %
2. Zamawiający w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt. 1 sporządzi streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

zawierających punktację przyznaną w każdym kryterium oceny i łączną punktację. Wartość punktowa ceny 

będzie ustalana poprzez wyliczenie stosunku ceny najniższej do ceny badanej i pomnożenie uzyskanego 

wyniku przez znaczenie procentowe kryterium, czyli wg poniższego wzoru:

C min

X n = C n           * 100%

n – numer oferty 

X n – liczba punktów przyznana ofercie n 

C min – cena minimalna brutto wśród złożonych ofert 

C n – cena brutto zaproponowana przez oferenta  n 

3.Przy  sprawdzaniu,  ocenie  i  porównaniu  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawców  wyjaśnień, 

dotyczących  treści  złożonych  ofert.  Prośba  o  wyjaśnienie  oraz  odpowiedzi  muszą  być  składane  z 

zachowaniem formy pisemnej postępowania.

4.Ocena ofert odbywa się wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ.

5.O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje najniższa cena ofertowa dowozu .

6.Do wyboru najkorzystniejszej oferty są dopuszczone oferty uznane za ważne niepodlegające odrzuceniu.

Rozdział XIX
Informacje o formalnościach po wyborze oferty

1.Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1)nie  krótszym niż  10  dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  jeżeli 

zawiadomienie  to  zostało  przesłane  w  sposób  określony  w  art.  27  ust.  2,  albo  15  dni  -  jeżeli  zostało 

przesłane  w  inny  sposób  -  w  przypadku  zamówień,  których  wartość  jest  równa  lub  przekracza  kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2)nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  jeżeli 

zawiadomienie  to  zostało  przesłane  w  sposób  określony  w  art.  27  ust.  2,  albo  10  dni  -  jeżeli  zostało 

przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o:

1)wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę  (firmę)  albo  imię  i  nazwisko,  siedzibę  albo  miejsce 

zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo 

imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 



punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2)wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3)wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne; 

4)terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia 

publicznego może być zawarta.

2.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3.Zamawiający ustali w porozumieniu z Wykonawcą miejsce i termin podpisania umowy.

4.Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie 

o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

5.W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać 

złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Rozdział XX
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego umowy.

Rozdział XXI
Istotne dla stron postanowienia i informacje

Zasady wykonania zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym (załącznik nr 9 ) do 

SIWZ. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści  oferty  na  podstawie,  której  dokonano  wyboru  wykonawcy,  chyba  że  Zamawiający  przewidział 

możliwość  dokonania  takiej  zmiany  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  lub  w  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  oraz określił  warunki  takiej  zmiany.  Zgodnie  z  art.  144  ust.  2  ustawy PZP zmiana  umowy 

dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust. 1 jest nieważna.

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych 

przypadkach:

1) Zmiany ogólne:

a) możliwa jest:

- zmiana adresu, siedziby zamawiającego, wykonawcy,

- zmiana osób występujących po stronie zamawiającego, wykonawcy,

- zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki,

b) nie jest dopuszczalna zmiana wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, sukcesji z 

mocy prawa.

2. Zmiany rzutujące na wynagrodzenie:

a) możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku:

- ze zmianą liczby (zwiększenie lub zmniejszenie) dzieci dowożonych,

- ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT),

- z rezygnacją z części usług, a tym samym z obniżeniem wynagrodzenia wykonawcy.

2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:

1) sposób inicjowania zmian:

a) Zamawiający:

-wnioskuje do wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany.



b) Osoby występujące po stronie zamawiającego :

- wnioskują do zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany.

c) Wykonawca:

- wnioskuje do zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany.

2)  Przyczyny  dokonania  zmian  postanowień  umowy  oraz  uzasadnienie  takich  zmian  należy  opisać  w 

stosownych  dokumentach  (notatka  służbowa,  pismo  wykonawcy,  protokół  konieczności  itp.).  Protokół 

konieczności wymaga zatwierdzenia Kierownika Zamawiającego.

3) w rezultacie dokonania czynności opisanych w pkt. 2 może dojść do podpisania przez strony aneksu do 

umowy. Projekt aneksu przygotowuje zamawiający.

 3.  Oferowany w postępowaniu przetargowym autobus  ma następujące dane identyfikacyjne:

Marka: Autosan
Typ: A09-09L
Kolor: pomarańczowy
Poj. silnika: 6,54 dm3

Rok prod. 2003r.
Nr rejestracyjny SZA 02CH
Nr silnika 269313
Nr podwozia SUASW3AFP3S680350

będzie włączony do przewozu uczniów .
4.  Umowa  dzierżawy  w/w  autobusu  będzie  zawarta  równocześnie  z  umową  na  wykonanie  usługi  na 

dowożenie uczniów do szkół

5. Zamawiający zatrudni w każdym autobusie opiekuna sprawującego opiekę nad dowożonymi uczniami.

6. Oferta powinna być zwarta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Rozdział XXII
Pouczenie o środkach ochrony prawnej

 1. Odwołanie złożone w trybie art.180 PZP.

2. Skarga do sądu złożona w trybie art.198a PZP .

Rozdział XXIII
Przepisy ogólne

Do  czynności  podejmowanych  przez  Zamawiającego  i  Wykonawców  w  postępowaniu  o  udzieleniu 

zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 

1964 r; Nr 16 poz. 93 ze zm), jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej. Wobec tego każdy uczestnik 

postępowania powinien zapoznać się z wymienionymi przepisami w celu poznania zasad i trybu udzielania 

zamówień publicznych.

po zapoznaniu się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

ogłoszeniem oraz projektem umowy zatwierdzam do realizacji:
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