
Załącznik nr 1 do SIWZ

Pieczątka Wykonawcy       

 Gmina Włodowice

 w imieniu, której działa Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli we Włodowicach 

ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

O F E R T A

Nazwa i adres wykonawcy ……...................................................................................................

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

Regon :....................................................................

konto: ....................................................................

tel/fax: ....................................................................

1.Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia 12.05.2014 r; zgodnie z wymogami opisu 

przedmiotu  zamówienia  oferujemy:  „Przywóz  i  odwóz  uczniów  szkół  podstawowych,  gimnazjum  i 

przedszkola z terenu Gminy Włodowice  w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016”.

Należność za wykonanie usługi wyniesie w skali jednego miesiąca:

Kwotę netto: ………………………………………………… zł

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

+ podatek VAT ……. % co stanowi kwotę ……………………………………… zł

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

= kwota brutto: ………………………………………………… zł

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

w zakresie podanym w SIWZ

2.Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia tj. od dn. 1.09.2014 r. do dn. 30.06.2016 r.

3.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz zdobyliśmy 

konieczne informacje do przygotowania oferty,

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia przez okres 30 dni .

5.Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Umowa przewozu oraz 

Umowa dzierżawy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 

do zawarcia Umowy przewozu  oraz Umowy dzierżawy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu  i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w podanym w piśmie informującym  o wyborze Naszej oferty.

6.Nie  zamierzam(y)  powierzać  do  podwykonawstwa  żadnej  części  niniejszego  zamówienia 

podwykonawcy(om)  /  Następujące  części  niniejszego  zamówienia  zamierzam(y)  powierzyć 

podwykonawcom *(*niewłaściwe skreślić): : 

Lp. Nazwa części zamówienia, które powierzamy podwykonawcy
1
2



7.Ofertę stanowią następujące elementy:

Formularz ofertowy – wg  załącznika nr 1

Formularz cenowy zawierający: trasy przejazdu, liczbę przewożonych osób na poszczególnych trasach, cenę 

jednostkową brutto, wartość brutto – wg  załącznika nr 2

Oświadczenia wykonawcy dotyczące art. 22 PZP – wg załącznika nr 3

Oświadczenia wykonawcy dotyczące art. 24 PZP – wg załącznika nr 4a

Oświadczenia wykonawcy dotyczące art. 24  ust 1 pkt. 2 ustawy PZP – wg załącznika nr 4b

Oświadczenie (akceptacja Wykonawcy) – wg załącznika nr 5

Wykaz wykonawcy – doświadczenie w realizacji usług – wg załącznika nr 6

Oświadczenie wykonawcy – wg załącznika nr 7

Zaparafowany wzór Umowy przewozu – wg załącznika nr 8

Zaparafowany wzór Umowy dzierżawy – wg załącznika nr 9

Aktualne dokumenty rejestrowe firmy wykonawcy - załącznik nr 10

Licencje/ zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób - zał nr 11

Polisa lub inny dokument ubezpieczenia OC - załącznik nr 12

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

załącznik nr 13

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) – załącznik nr 14

Wykonawca:

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

(podpis/y i pieczęć)

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

miejscowość i data



Załącznik Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

„Przywóz i odwóz uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola z terenu Gminy Włodowice 

w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016”.

Nr 
trasy

Nazwa trasy Liczba 
dowożonych 
osób

Cena biletu miesięcznego
Wartość 
bruttoCena 

jednostkowa 
netto

Cena 
jednostkowa 
brutto

Przystanek
wyjazdowy - docelowy

1. Hucisko – Zdów
Zdów – Hucisko 13

2. Hucisko – Włodowice
Włodowice – Hucisko 13

3. Zdów – Włodowice
Włodowice – Zdów 28

4. Rzędkowice – Włodowice
Włodowice – Rzędkowice 68

5. G. Włodowska”Kolej”-Włodowice
Włodowice-G. Włodowska 1

6. G..Włodowska”Huby”- Włodowice
Włodowice-G.Włodowska „Huby” 28

7. G. Włodowska – Włodowice
Włodowice – G. Włodowska 38

8. Morsko – Włodowice
Włodowice – Morsko 35

9. Parkoszowice – Włodowice
Włodowice – Parkoszowice 16

10. Kopaniny – Włodowice
Włodowice – Kopaniny 12

11. Skałka – Włodowice
Włodowice – Skałka 7

12. Rudniki – Włodowice
Włodowice – Rudniki 5

13. Kopaniny – Rudniki
Rudniki – Kopaniny 0

14. Skałka – Rudniki
Rudniki - Skałka 6

RAZEM WARTOŚĆ OFERTY MIESIĘCZNIE Netto: Brutto:

Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia np. 

koszty transportu, zniżki. Niedopuszczalne jest przy podawaniu ceny w formularzu wprowadzania zapisów 

typu :”Na podane cenny udzielamy 10% rabatu”- tak podany zapis nie będzie uwzględniany przez 

Zamawiającego przy ocenie ofert.

………………………………………

(miejscowość i data ) 

Wykonawca 

………………………………… 

(pieczęć i podpis)       



                             

Załącznik nr 3 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców)

          OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

(Podstawa prawna – art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 

( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Działając w imieniu ……………………………………………………………..............………

………………………………………………………………..(nazwa  wykonawcy)   i   będąc  należycie 

upoważnionym do jego reprezentowania, w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na: „Przywóz i odwóz uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola z terenu 

Gminy Włodowice  w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016”

Oświadczamy,  że  zgodnie  z  art.  22  ust.  1  pkt.  1-  4  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004 roku Prawo 

zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) spełniamy warunki udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego tzn :

1/ posiadam/posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2/ posiadam/posiadamy wiedzę i doświadczenie,

3/ dysponuję/dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia,

4/ spełniam/spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej (zapewniającej

wykonanie zamówienia).

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę/dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty

potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są

zgodne z prawdą.

Niniejsze oświadczenie potwierdza spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 na dzień składania ofert.

Podpisano:

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

  (data  i podpis/podpisy osób 

wskazanych w dokumencie uprawnionym 

do występowania w obrocie prawnym) 



Załącznik nr 4a do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

(Podstawa prawna – art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 

( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Działając w imieniu ……………………………………………………………..............………………………

………………………………………………………………..(nazwa  wykonawcy)   i   będąc  należycie 

upoważnionym do jego reprezentowania, w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na: „Przywóz i odwóz uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola z terenu 

Gminy Włodowice  w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016”

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 

z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

art. 24 ust. 1  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli  

szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem  

postępowania;

1a)wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia  

publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które  

wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od 

niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia  

wyniosła co najmniej 5% wartości umowy 2)wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub  

których  upadłość  ogłoszono,  z  wyjątkiem  wykonawców,  którzy  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarli  układ 

zatwierdzony  prawomocnym postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje  zaspokojenia  wierzycieli  

przez likwidację majątku upadłego,

3)wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub  

zdrowotne,  z  wyjątkiem  przypadków  gdy  uzyskali  oni  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie,  

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o  

udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo  

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne  

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub  

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub  

przestępstwa skarbowego;

5)spółki  jawne,  których  wspólnika  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z  

postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  

zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko 

obrotowi  gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści  majątkowych,  a  



także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających  

na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)spółki  partnerskie,  których  partnera  lub  członka  zarządu  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo 

popełnione w związku z  postępowaniem o udzielenie  zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  

przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  

korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 

albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo 

przekupstwa,  przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu  

osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w  

zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie  przestępstwa  lub  przestępstwa  

skarbowego;

8)osoby  prawne,  których  urzędującego  członka  organu  zarządzającego  prawomocnie  skazano  za  

przestępstwo  popełnione  w związku  z  postępowaniem o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  

prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo 

przekupstwa,  przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu  

osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w  

zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie  przestępstwa  lub  przestępstwa  

skarbowego;

9)podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o  

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Ust. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1)wykonywali  bezpośrednio  czynności  związane  z  przygotowaniem  prowadzonego  postępowania  lub  

posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba  

że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do  

wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2)nie  wnieśli  wadium do upływu terminu składania ofert,  na przedłużony okres  związania ofertą lub w  

terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli  nieprawdziwe  informacje  mające  wpływ  lub  mogące  mieć  wpływ  na  wynik  prowadzonego  

postępowania;

4)nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

                                                                                                                        Podpisano:

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

     (data  i podpis/podpisy osób wskazanych

 w dokumencie  uprawnionym do występowania w obrocie prawnym) 

http://srv2.abc.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.849724:part=a24u1p9:nr=1&full=1


Załącznik nr 4b do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

(Podstawa prawna –  art.  24  ust.  1  pkt.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  –  Prawo zamówień 

publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Działając w imieniu ……………………………………………………………..............…

………………………………………………………………..(nazwa  wykonawcy)   i   będąc  należycie 

upoważnionym do jego reprezentowania, w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na: „Przywóz i odwóz uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola z terenu 

Gminy Włodowice  w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016”.

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. 

U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

                                                                                                                        Podpisano:

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

     (data  i podpis/podpisy osób wskazanych

 w dokumencie  uprawnionym do występowania w obrocie prawnym)  

UWAGA!
Niniejszy załącznik dotyczy tylko osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w stosunku do  
których odrębne przepisy nie wymagają wpisu do rejestru



Załącznik nr 5 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

(akceptacja Wykonawcy)

 Działając w imieniu ……………………………………………………………..............……

………………………………………………………………..(nazwa  wykonawcy)   i   będąc  należycie 

upoważnionym do jego reprezentowania, w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na: „Przywóz i odwóz uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola z terenu 

Gminy Włodowice  w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016”.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia a w 

szczególności z warunkami opisu przedmiotu zamówienia i akceptujemy bez zastrzeżeń warunki 

zamówienia określone w specyfikacji oraz w projekcie umowy, oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 

przygotowania niniejszej oferty.

Podpisano:

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

     (data  i podpis/ podpisy osób wskazanych

 w dokumencie uprawnionym do występowania w obrocie prawnym)  



Załącznik nr 6 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców) 

WYKAZ WYKONAWCY - DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI USŁUG 

 Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………….
Siedziba: ………………………………………………………………………………………………..…...
Nr telefonu: ………………………………….. Nr faxu: …………………………………………………..
NIP: …………………………………………… REGON: ……………………………..……………………

WYKAZ USŁUG ODPOWIADAJĄCYCH PRZEDMIOTOWI ZAMÓWIENIA WYKONANYCH W 

CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT PRZED WSZCZĘCIEM  NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA , Z 

PODANIEM ICH WARTOŚCI,  PRZEDMIOTU,   DAT WYKONANIA  ORAZ  ODBIORCÓW

Zamawiający
(nazwa i jego adres)

Opis przedmiotu zamówienia
(podać szczegółowy   zakres 
rzeczowy)

DATA
( okres realizacji)
i miejsce 
wykonywania 
zamówienia

Wartość
wykonanego
zadania
przez
Wykonawcę
w PLN

W załączeniu:

W załączeniu przedkładamy dokumenty (np. referencje) potwierdzające należyte wykonanie usług 

wymienionych w w/w wykazie zadań.

Podpisano:

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

     (data  i podpis /podpisy osób wskazanych 

 w dokumencie  uprawnionym do występowania w obrocie prawnym)  

                                                                                                     



 Załącznik nr 7 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców) 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY               

Działając w imieniu ……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………..  (nazwa  wykonawcy)   i  będąc  należycie 

upoważnionym do jego reprezentowania, w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na: „Przywóz i odwóz uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola z terenu 

Gminy Włodowice  w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016”

Oświadczam , że dysponuję  potencjałem technicznym i osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia a w 

szczególności:  

a)dysponuje odpowiednimi pojazdami przystosowanymi do przewozu uczniów, posiadającymi wystarczalną 

ilość miejsc oraz posiadającymi aktualne badania techniczne, a ich stan techniczny nie budzi zastrzeżeń. 

Powyższe oświadczenie potwierdzam niżej wymienionym wykazem: 

Charakterysty
ka pojazdu
typ/marka/mo
del

Liczba
miejsc

Nr 
rejestracyj
ny

Rok 
produkcji/ 
rok ostatniego
remontu 
kapitalnego

Określenie podstawy 
dysponowania pojazdami w 
celu wykonania zamówienia

Ocena stanu
tech.

Dysponujemy pojazdami w celu wykonania 
zamówienia/

będziemy dysponować na podstawie art. 26 
ust. 2b ustawy pzp*/
Dysponujemy pojazdami w celu wykonania 
zamówienia/

będziemy dysponować na podstawie art. 26 
ust. 2b ustawy pzp*/
Dysponujemy pojazdami w celu wykonania 
zamówienia/

będziemy dysponować na podstawie art. 26 
ust. 2b ustawy pzp*/
Dysponujemy pojazdami w celu wykonania 
zamówienia/

będziemy dysponować na podstawie art. 26 
ust. 2b ustawy pzp*/
Dysponujemy pojazdami w celu wykonania 
zamówienia/

będziemy dysponować na podstawie art. 26 
ust. 2b ustawy pzp*/

W/w pojazdy winny spełniać wszelkie wymogi do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej.
W przypadku gdy Wykonawca nie  jest  właścicielem pojazdu winien załączyć  dokument  potwierdzający 
prawo do dysponowania pojazdem/pojazdami.



b) dysponuję odpowiednią ilością pracowników   posiadających wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w szczególności: kierowców posiadających odpowiednie 

kwalifikacji zawodowe, doświadczenie i wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia bez 

jakichkolwiek przeszkód  wg ustalonych  tras .

Imię i nazwisko
Informacja dotyczące
kwalifikacji zawodowych  , 
doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnego do wykonania 
zamówienia

Zakres
wykonywanych
czynności

Określenie podstawy 
dysponowania 
pracownikiem w celu 
wykonania zamówienia
Dysponujemy pracownikiem w 
celu wykonania zamówienia/

będziemy dysponować na 
podstawie art. 26 ust. 2b ustawy 
PZP*/
Dysponujemy pracownikiem w 
celu wykonania zamówienia/

będziemy dysponować na 
podstawie art. 26 ust. 2b ustawy 
PZP*/
Dysponujemy pracownikiem w 
celu wykonania zamówienia/

będziemy dysponować na 
podstawie art. 26 ust. 2b ustawy 
PZP*/
Dysponujemy pracownikiem w 
celu wykonania zamówienia/

będziemy dysponować na 
podstawie art. 26 ust. 2b ustawy 
PZP*/
Dysponujemy pracownikiem w 
celu wykonania zamówienia/

będziemy dysponować na 
podstawie art. 26 ust. 2b ustawy 
PZP*/
Dysponujemy pracownikiem w 
celu wykonania zamówienia/

będziemy dysponować na 
podstawie art. 26 ust. 2b ustawy 
PZP*/

Uwaga!    */ niepotrzebne skreślić
W przypadku pozostawienia oświadczenia o treści: „będziemy dysponować na podstawie art. 26 ust. 
2b ustawy PZP” należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób 
zdolnych do wykonania zamówienia zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 2b ustawy PZP.

Podpisano:

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

     (data  i podpis/podpisy osób wskazanych 

w dokumencie  uprawnionym do występowania w obrocie prawnym)  



Załącznik nr 8 do SIWZ

272.003.2014r./dowóz dzieci do szkół

UMOWA PRZEWOZU

zawarta  we  Włodowicach   w  dniu ...........................2014 r.    pomiędzy:  Gminą Włodowice w 

imieniu,  której  działa   Zespół  Ekonomiczno  –  Administracyjnym  Szkół  i  Przedszkoli  we 

Włodowicach ul. Krakowska 26; 42- 421 Włodowice reprezentowany  przez    :

Agnieszkę  Picheta  –  Dyrektora  Zespołu  Ekonomiczno-Administracyjnego  Szkół  i  Przedszkoli  we 

Włodowicach,  przy   kontrasygnacie  Głównego  Księgowego  Zespołu   Ekonomiczno-

Administracyjnego Szkół i Przedszkoli we Włodowicach – Marty Goc

a

.................................................................................................................................................. z siedzibą

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

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowanym   przez :

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

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

.

§ 1

1.  Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 

( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

-  przewozy  autobusem uczniów  (w  tym  autobusem,  o  którym  mowa  w  Umowie  Dzierżawy Nr 

272.003-1.2014/dowóz  dzieci  do  szkół)  na  podstawie  biletów  miesięcznych  wystawionych  przez 

Wykonawcę  z miejsca zamieszkania do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum i z powrotem 

na terenie Gminy Włodowice wraz z opiekunami w dni nauki szkolnej, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 

do umowy ustalającym: trasy przejazdu, liczbę przewożonych osób na poszczególnych trasach, cenę 

jednostkową netto, cenę jednostkową brutto, wartość brutto.

2.Bilety miesięczne będą przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawcę najpóźniej  do dnia  25 

miesiąca poprzedzającego miesiąc wykonania zamówienia.

3.Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  niezbędną  wiedzę,  potencjał  ekonomiczny,  osobowy, 

odpowiednią bazę samochodową do realizacji niniejszej umowy.

§ 2

1.W przypadku konieczności dokonania zmian w rozkładzie jazdy lub ilości przewożonych uczniów 

Zamawiający  zobowiązany  będzie  do  przedstawienia  Wykonawcy  pisemnej  propozycji  z 

pięciodniowym  wyprzedzeniem  w  stosunku  do  proponowanego  terminu  wprowadzenia  zmian. 

Zwiększenie  i  zmniejszenie  liczby  uczniów  wpływa  na  zmianę  wynagrodzenia  Wykonawcy  od 

następnego  miesiąca,  które  obliczone  będzie  poprzez  pomnożenie  liczby  uczniów  poprzez  cenę 



jednostkową brutto.

2.Strony uzgadniają trasy i  godziny przewozów uczniów do przedszkoli,  szkół  przy założeniu,  że 

przewóz  uczniów rozpoczyna  się  nie  wcześniej  niż  o  godz.   7.00 z  określonych przystanków na 

poszczególnych trasach,  przyjazd  do  przedszkoli  i  szkół  nie  później  niż  na  godz.  7.50;  powrót  z 

przedszkoli i szkół odbywać się będzie w godzinach 12.30 – 16.00.

3.Wykonawca po zakończeniu zajęć lekcyjnych zapewni maksymalnie do trzech odwozów uczniów 

w każdej z placówek. 

4.Dokładny rozkład jazdy zostanie ustalony po rozpoczęciu zajęć szkolnych.

5.Wszelkie zmiany rozkładu przewozów uczniów dotyczące trasy lub godzin kursowania muszą być 

uzgodnione co najmniej na 3 dni przed terminem ich wprowadzenia.

§ 3

Termin realizacji zamówienia od 1 września 2014 roku do 30 czerwca 2016 roku we wszystkie 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 ).

      § 4

1. Należność za wykonane usługi określone w § 1 wyniesie w skali jednego miesiąca:

Kwotę netto: ………………………………………………… zł

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

+ podatek VAT ……. % co stanowi kwotę ……………………………………… zł

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

= kwota brutto: ………………………………………………… zł

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

2.Kwota ustalona w pkt.  1 nie ulegnie zmianie przez cały okres wykonywania usługi z wyjątkiem 

sytuacji określonej w § 2 ust..1.

3.Miesięczny koszt dowozu uczniów obliczony będzie jako suma cen biletów miesięcznych uczniów 

na poszczególnych trasach w danym miesiącu.  

4. Wartość przedmiotu zamówienia  zostanie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy: 

NR konta: …....

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

Nazwa banku: 

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

 w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.                                                                  

5.  W przypadku niedotrzymania terminu płatności  przez Zamawiającego,  Wykonawcy przysługują 

ustawowe odsetki za zwłokę.

§ 5



Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania niżej wymienionych warunków:

1.liczba miejsc siedzących adekwatna do ilości przewożonych uczniów,

2.pojazdy powinny być sprawne technicznie  przez cały okres wykonywania umowy i gwarantować 

maksimum bezpieczeństwa przewożonych uczniów,

3.sprawny system ogrzewania wnętrza w okresie zimowym,

4.pojazdy winne być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5.pojazdy powinny być ubezpieczone w zakresie OC i NW  przez cały okres wykonywania umowy ,

6.w przypadku awarii autobusu Wykonawcy lub Autobusu, o którym mowa w Umowie Dzierżawy Nr 

272.003-1.2014/dowóz dzieci do szkół do podstawienia autobusu zastępczego w czasie nie dłuższym 

niż 60 minut,

7. w przypadku braku zabezpieczenia autobusu zastępczego Zamawiający wynajmie pojazd we 

własnym zakresie, a kosztami wynajmu obciąży Wykonawcę,

8.dowieźć uczniów na określoną godzinę i zapewnić powrót zgodnie z ustalonym rozkładem jazdy.

9.skierować  do  wykonania  usługi  kierowców  posiadających  ważne  badania  lekarskie  oraz 

przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i ppoż.

§ 6

Strony uzgadniają, że obowiązującą je formę odszkodowania  stanowią kary umowne:

1.W  razie  wad  w  prawidłowym  wykonywaniu  przewozu  (opóźnienia,  niewykonania  przewozu) 

Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kary w wysokości 5% wartości kwoty brutto określonej w 

§ 4 ust. 1.

2.  Wykonawca nie  płaci  kar  umownych i  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  nie  wykonywanie  lub 

opóźnianie przewozu w skutek działania siły wyższej jak: gołoledź, zaspy śnieżne, powódź lub inne 

czynniki niezależne od Wykonawcy.

3.Za odstąpienie  od umowy przez Wykonawcę z przyczyn,  za które on ponosi  odpowiedzialność, 

Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia miesięcznego brutto określonego w § 4 

ust.1.

4.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia miesięcznego brutto określonego w § 4 ust.1.

5.Zastrzeżenie  kar  umownych  nie  pozbawia  stron  możliwości  dochodzenia  odszkodowania  na 

zasadach  prawa  cywilnego,  jeżeli  wartość  kar  nie  pokryje  poniesionej  szkody,  będącej  skutkiem 

nienależytego realizowania umowy.

§ 7

1.W razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach . W 

takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy.

2.Zamawiający i Wykonawca będą mogli wypowiedzieć zawarta umowę, a następnie odstąpić od jej 



realizacji, jeżeli druga strona w sposób rażący narusz postanowienia niniejszej umowy.

3 Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie dwóch miesięcy od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach.

4.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 8

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej  umowy wymagają formy pisemnej  i muszą być 

zatwierdzone przez obie strony.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Prawo przewozowe.

3.Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będzie rozpoznawał sąd właściwy dla siedziby 

Zleceniodawcy.                                                          

§ 9

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla Przewoźnika i 2 egz. dla 

Zleceniodawcy

Wykonawca :                                                                                                            Zamawiający:

  



Załącznik Nr 1 do Umowy przewozu Nr  272.003.2014/

dowóz dzieci do szkół z dnia ………….

FORMULARZ CENOWY

„Przywóz i odwóz uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola z terenu Gminy Włodowice  w 

roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016”.

Nr 
trasy

Nazwa trasy Liczba 
dowożonych 

osób

Cena biletu miesięcznego
Wartość bruttoCena 

jednostkowa 
netto

Cena 
jednostkowa 
brutto

Przystanek
wyjazdowy - docelowy

1. Hucisko – Zdów
Zdów – Hucisko 13

2. Hucisko – Włodowice
Włodowice – Zdów 13

3. Zdów – Włodowice
Włodowice – Zdów 28

4. Rzędkowice – Włodowice
Włodowice – Rzędkowice 68

5. G. Włodowska”Kolej”-Włodowice
Włodowice-G. Włodowska 1

6. G..Włodowska”Huby”- Włodowice
Włodowice-G..Włodowska „Huby” 28

7. G. Włodowska – Włodowice
Włodowice – G. Włodowska 38

8. Morsko – Włodowice
Włodowice – Morsko 35

9. Parkoszowice – Włodowice
Włodowice – Parkoszowice 16

10. Kopaniny – Włodowice
Włodowice – Kopaniny 12

11. Skałka – Włodowice
Włodowice – Skałka 7

12. Rudniki – Włodowice
Włodowice – Rudniki 5

13. Kopaniny – Rudniki
Rudniki – Kopaniny 0

14. Skałka – Rudniki
Rudniki - Skałka 6

RAZEM WARTOŚĆ OFERTY MIESIĘCZNIE Netto: Brutto:
WYKONAWCA:                                                                                                 ZAMAWIAJĄCY:

                                                                                         



Załącznik nr 9

272.003-1.2014r./dowóz dzieci do szkół

UMOWA    DZIERŻAWY

zawarta  we  Włodowicach   w  dniu ….................. 2014 r.    pomiędzy: Gminą Włodowice z 

siedzibą  Urząd Gminy Włodowice ul. Krakowska  26 ;  42 – 421 Włodowice  reprezentowaną 

przez : Wójta Gminy Włodowice Adama Szmukiera zwaną  dalej    „Wydzierżawiającym”  

przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Włodowice – Justyny Wójcik.          

a

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

- zwanym  dalej  „Dzierżawcą”                   

 § 1

1.Wydzierżawiający  oświadcza,  że  jest  właścicielem  autobusu  marki  Autosan  zwanego  dalej 

„Autobusem” opisanego szczegółowo w załączniku Nr 1, stanowiącym integralną część umowy.

2.Wydzierżawiający  oddaje  Dzierżawcy  do  używania   Autobus  a  Dzierżawca  ten  przedmiot 

dzierżawy przyjmuje.

3.Dzierżawca  będzie  wykorzystywał  Autobus  na  przewozy,  na  podstawie  biletów  miesięcznych 

wystawionych  przez  wykonawcę,  uczniów  z  miejsca  zamieszkania  do  przedszkoli,  szkół 

podstawowych, gimnazjum i z powrotem na terenie Gminy Włodowice wraz z opiekunami w dni 

nauki  szkolnej   w  okresie  od  01.09.2014  r.  do  30.06.2016  r.  zgodnie  z  Umową  Przewozu  Nr 

272.003.2014/dowóz dzieci do szkół z dnia …....................

4.Autobus  może  być  wykorzystywany  do  realizacji  innych  wyjazdów,  liczonych  po  kosztach 

własnych, zleconych przez Gminę Włodowice zatwierdzonych przez Wójta Gminy Włodowice.

§ 2

1. Dzierżawca zobowiązuje się do:

1) Korzystania z przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie  z przepisami, z 

zasadami prawidłowej gospodarki, z należytą starannością oraz zgodnie z warunkami technicznymi 

dotyczącymi dzierżawionego przedmiotu;

2) Uiszczania terminowo czynszu;

3) Dokonywania czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany 

jest użytkownik we własnym zakresie; 

4) Dokonania przeglądu rejestracyjnego;

5) Ponoszenia kosztów zużytego paliwa;

6) Zakupu tachografów i kart drogowych;

7) Utrzymanie w czystości i garażowania Autobusu;

8) Ponoszenia kosztów napraw związanych z bieżącą, prawidłową eksplatacją przedmiotu dzierżawy, 

w szczególności doraźnych, bieżących remontów niezbędnych do zachowania przedmiotu dzierżawy 



w stanie nie pogorszonym;

9) Utrzymanie Autobusu w należytym stanie technicznym, zapewniającym bezpieczny dowóz i odwóz 

uczniów do  i  ze  szkół  (dokonywanie  przeglądów codziennych  i  okresowych  stanu  technicznego 

gimbusa);

10) Zapewnienie zastępczego środka transportu w przypadku awarii Autobusu;

11)  Informowanie  Wójta  Gminy  Włodowice  o  konieczności  wykonania  napraw  w  zakresie 

przekraczającym naprawy określone w pkt 8.

12)  Przewoźnik  zobowiązuje  się  do  dokonania  napraw  gimbusa  na  własny  koszt  w  przypadku 

uszkodzenia go z winy Przewoźnika i jego pracowników.

13) Koszty obsługi technicznej nie objęte umową będą realizowane na podstawie odrębnych umów z 

podmiotem świadczącym takie usługi.

§ 3

1. Wydzierżawiającego będą obciążały następujące obowiązki:

1) Opłacenia pełnego ubezpieczenia Autobusu;

2) Opłacenie podatku od środków transportowych;

3) Opłacenie kosztów rejestracyjnych.

§ 4

Umowa zostaje zawarta na okres od  1.09.2014r. do 30.06.2016 r. we wszystkie 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 ) i w okresie od 01.07.2015 r. do 31.08.2015 r. Dzierżawca nie 

będzie świadczył usługi przewozu i w związku z tym następuje przerwa w realizacji umowy.

§ 5

Wydanie przedmiotu dzierżawy nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez 

obydwie strony.

§ 6

1. Dzierżawca  zobowiązuje  się   do  płacenia  na  rzecz  Wydzierżawiającego    czynszu 

dzierżawnego w  wysokości 1 500,00 zł /netto/  słownie: jeden tysiąc pięćset złotych +  podatek  VAT 

= 1845,00 zł. /brutto/ miesięcznie /słownie: jeden tysiąc osiemset czterdzieści pięć złotych.

2. Czynsz będzie płatny z góry do 15 dnia każdego miesiąca.

3. Czyn za okres od 01.07.2015 r. do 31.08.2015 r. nie będzie naliczany.

4. Płatności następować  będą  przelewem  na  rachunek bankowy.

Nazwa rachunku: Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26 ; 42-421 Włodowice

Numer Rachunku: 79 8277 0002 0050 0000 8794 0001

w Banku: Bank Spółdzielczy w Szczekocinach, 42-445 Szczekociny, ul. Żeromskiego 8

Strony mogą dokonywać kompensaty wzajemnych wierzytelności. 



4. Wydzierżawiający  oświadcza  , że  jest  płatnikiem  podatku  od  towarów  i usług NR 

Identyfikacyjny  NIP  649-228-00-07  .

5. Dzierżawca oświadcza  , że  jest  płatnikiem  podatku  od  towarów  i usług NR  Identyfikacyjny  

NIP  ….................................... i  upoważnia  Wydzierżawiającego do   wystawiania  faktur  VAT  bez 

podpisu  odbiorcy.

§ 7

Dzierżawca     nie  ma  prawa  oddawania  przedmiotu  dzierżawy  do  używania  lub    w 

poddzierżawę  osobom  trzecim  bez  uzyskania  pisemnej  zgody  Wydzierżawiającego .

§ 8

 Po  zakończeniu  dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany  jest  zwrócić  Wydzierżawiającemu 

przedmiot  dzierżawy  w  stanie  nie pogorszonym  ponad  normalne zużycie, czynności tej należy 

dokonać protokołem zdawczo - odbiorczym.

§ 9

1. Umowa niniejsza może być rozwiązana za uprzednim 2 miesięcznym wypowiedzeniem przez każdą 

ze stron, bez wypowiedzenia w przypadku naruszenia istotnych postanowień umowy przez drugą 

stronę.

2. Wydzierżawiający może rozwiązać niniejszą umowę w szczególności w przypadku rozwiązania 

umowy przewozu, o której mowa w § 1 pkt 3.

§ 10

 Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Wszelkie spory na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo i 

rzeczowo dla strony pozwanej.

§ 12

W  sprawach  nieuregulowanych  umową  mają zastosowanie  przepisy  kodeksu  cywilnego i  inne 

przepisy obowiązujące  w  zakresie  dotyczącym  przedmiotu  umowy .

§ 13

 Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla Dzierżawcy i 2 egz. dla 

Wydzierżawiającego

Dzierżawca:                                                                               Wydzierżawiający:

                                



Załącznik Nr 1

do Umowy dzierżawy Nr 272.003-1.2014/dowóz dzieci do szkół

  z dnia ….....................

Wydzierżawiający oświadcza że jest właścicielem autobusu:

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

Dzierżawca:                                                                               Wydzierżawiający:

                                



Załącznik nr 9

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia 

na podstawie art. 24 ust. 2  pkt 5 ustawy PZP.

Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  pn.:  „Przywóz  i  odwóz  uczniów  szkół 

podstawowych,  gimnazjum  i  przedszkola  z  terenu  Gminy  Włodowice   w  roku  szkolnym 

2014/2015, 2015/2016”

OŚWIADCZAMY, ŻE (zaznaczyć właściwe):
□   nie należymy do żadnej grupy kapitałowej.
□  należymy do grupy kapitałowej i poniżej zamieszczamy listę podmiotów należących do tej samej 

grupy kapitałowej.

L.p Nazwa Podmiotu Grupa kapitałowa

1.

2.

…

Wykonawca

                .......................................................
      (data, pieczęć/podpis Wykonawcy/ osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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