
 

 Leoncin, dnia 10 sierpnia 2010 r. 

 

Znak sprawy: OK.4317/7-1/10 

 

 

SPECYFIKACJA   

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości powyżej 14.000 EURO na: 

 

 

,,Dowóz  dzieci do Zespołu Szkół w Leoncinie  

i Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach’’ 

 

 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                                 

(j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 

 

 

ZATWIERDZAM: 

 

Wójt Gminy Leoncin 

 

         /-/ Józef Mosakowski 
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I.  UWAGI OGÓLNE 

 

1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę             

z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223,             

poz. 1655 z późn. zm.)  zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa               

w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.  

5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa                          

w art. 38 ust. 3 ustawy.  

6. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

II. ZAMAWIAJĄCY 

 

Nazwa Zamawiającego: Gmina Leoncin 

Adres: 05-155 Leoncin ul. Partyzantów 3 

REGON: 013270471 

NIP: 531-16-66-399     

E-mail: ug.leoncin@tlen.pl 

Telefon: (22) 785 - 65 - 82, 785 - 65 - 85, 785 - 66 – 00 

Fax: (22) 785 - 65 - 82, 785 - 65 - 85, 785 - 66 – 00 

III.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ MIEJSCA,                   

W KTÓRYCH ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

1) Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –                     

Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r.  Nr. 223, poz. 1655 z póżn. zm.),                 

przy udziale Komisji przetargowej. 

2) Miejsce  publikacji ogłoszenia o przetargu: 

      -  Biuletyn Zamówień Publicznych: http://www.uzp.gov.pl  

-  Biuletyn Informacji Publicznej: http://www.leoncin.nbip.pl 

-  tablica ogłoszeń  w siedzibie Zamawiającego.  

http://www.uzp.gov.pl/
http://www.leoncin.nbip.pl/
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IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.  Przedmiotem zamówienia jest przywóz i dowóz uczniów w okresie od 01 września 2010 r. 

do 30 czerwca 2013 r.: 

1) Zespołu Szkół w Leoncinie z trasy Nowiny - Polesie - Wilków nad Wisłą – Leoncin 

2) Zespołu Szkół w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach  z trasy Nowiny - Polesie -                         

Nowe Grochale - Stare Grochale – Głusk 

3) Głusk - Leoncin na zajęcia w-f w dniach, w których odbywają się zajęcia lekcyjne. 

 

2.    Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 

1) Przewozy dzieci odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi 

wymagania techniczne określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym 

(t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn.zm.) i innych przepisach związanych             

z przewozem osób, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym                    

(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.). 

2) Opiekę nad dziećmi i młodzieżą w czasie przewozów organizuje i zapewnia 

Wykonawca. 

3) Wykonawca musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz , tzn. odpowiednie warunki 

bezpieczeństwa i higieny. 

4) Autobus musi posiadać wystarczającą liczbę miejsc siedzących na określonej trasie. 

5) Wykonawca ubezpiecza autobus i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas 

przewozu i pozostających w związku z przewozem w tym NW i OC. 

6) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości dowożonych uczniów.                            

W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów Wykonawca musi zapewnić 

ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zwiększenia ilości dowożonych 

uczniów Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat  z tego tytułu.  
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HARMONOGRAM DOWOZU DZIECI OD 01.09.2010 R. DO 30.06.2011 R. 

 

 

Przebieg trasy dowozu 

(nazwa miejscowości) 

 

 

Długość 

trasy 

dziennie 

 

 

Ilość uczniów 

przewożonych 

danym 

kursem 

 

Godzina przyjazdu 

 do szkoły/odjazdu 

 po zajęciach 

(od pon. do piątku) 

 

 

 

 

Rok szkolny  

 

 

 

Uwagi 

 

Przyjazd 

 

 

Odjazd 

 

 

Leoncin – Nowiny-

Wilków nad Wisłą-

Leoncin 

 

Leoncin – Nowiny-

Polesie – Leoncin 

 

25 km/ 

1 kurs 

 

 

44 km /  

2 kursy 

 

         40 

 

 

 

30 

38 

 

 

  7:40 

 

 

 

 

 
 

12:40;  

13:35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od  

 

01.09.2010 r. 

 

 do  

 

24.06.2011 r. 

 

 

 

Leoncin -  Secyminek –

Nowiny –Polesie –

Głusk 

 

 

Głusk-Nowe i Stare 

Grochale – Nowiny – 

Głusk 

 

28 km/ 

1 kurs 

 

 

 

74 km/ 

2 kurs 

 

22 

 

 

 

 

18 

34 

 

 

8:15 

 

 

 

 

 

 

 

13:05;  

14:50 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nowe i Stare Grochale 

– Głusk 

 

10 km/  

1 kurs 

 

30 

 

 

 

8:15 

 

 

 

 

Głusk –Leoncin 

(na zajęcia w-f) 

 

 

10 km/  

2 kursy 

 

 
 

17 
 

11 

 

 

 

8:15 
 

11:00 

 

 

11:00; 
 

13:00 

 

Ogółem tygodniowo 
 

191 dziennie 

*5 dni = 

955 km tyg. 

 

 

245 

 
 

x 

 
 

x 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

UWAGA* Liczba kursów, długości trasy, liczba uczniów dowożonych poszczególnymi 

kursami oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć lekcyjnych mogą ulec zmianie,                     

po ułożeniu tygodniowego planu lekcji i będą uaktualniane w każdym roku szkolnym.  

 

 

LICZBA DOWOŻONYCH UCZNIÓW 

 

 

Liczba dowożonych uczniów do szkoły od 01.09.2010 r. do 30.06.2011r. 

 

 

Zespół Szkól w Głusku 

z siedzibą w Nowych 

Grochalach 

 

 

 

Gimnazjum 

 

 

37 

 

 

Szkoła Podstawowa 

 

 

15 

 

Zespół Szkół w Leoncinie 

 

Gimnazjum 

 

49 

 

Szkoła Podstawowa 

 

 

 

105 

 

3.   Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) 

Kod CPV: 60.10.00.00-9 
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V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU     

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający 

warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.: 

a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

d. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

art. 24 ustawy. 

e. Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia zamawiający uzna 

wykonanie w okresie 3 ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności               

jest krótszy – w tym okresie), przed dniem wszczęcia postępowania co najmniej               

jedną usługę odpowiadającą przedmiotowi niniejszego zamówienia,                          

wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto. 

f. Za spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę dysponowaniem 

co najmniej jedną osobą. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga 

się, aby przynajmniej jeden z Wykonawców (lub wspólnie) spełniał wymagania, 

o których mowa w ust. 1 pkt a–c i e–f niniejszego rozdziału SIWZ. W przypadku 

konsorcjum żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie 

może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez 

Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. W przypadku niespełnienia 

jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony 

z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. 
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VI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU 

 

1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany 

jest dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: 

1) Oświadczenie Wykonawcy, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu                

na podstawie art. 44 w zw. z art.  22 ust. 1 -4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.                     

– Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655                           

z późn. zm.), złożone na formularzach zgodnych z treścią wzoru                                          

(Załącznik nr 2 do SIWZ).  

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 6 do SIWZ). 

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu            

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu                         

o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

4) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,                           

lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie               

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące                   

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                        

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

5) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego,                           

że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne                   

i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej                                 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie                

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 



 8 

6) Wykonawca złoży oświadczenie, że : 

     - w przypadku wyboru jego oferty podpisze umowę, której wzór załączono 

       do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie i czasie wskazanym   

       przez  Zamawiającego;  

- realizując zamówienie publiczne w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem 

postępowania nie wyrządził szkody wykonując zamówienia; 

- pozostaje związany ofertą przez 30 dni. 

7) Licencja lub zezwolenie na wykonywanie regularnego zarobkowego przewozu 

osób w zakresie objętym niniejszym postępowaniem, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania licencji i zezwolenia  na podjecie działalności gospodarczej 

w zakresie objętym zamówieniem publicznym, zwanym dalej ,,zamówieniem’’ – 

licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem 

osobowym i autobusem. Odpis licencji lub zezwolenia. 

8) Wykaz oraz kserokopia niezbędnego do wykonywania zamówienia taboru 

samochodowego jakimi dysponuje Wykonawca, a w szczególności posiada 

wszystkie wymagane przeglądy i badania techniczne - dopuszczenie pojazdu               

do ruchu i ksero dowodu rejestracyjnego.  

9) Wykaz osób (kierowców i opiekunów) zawierający potwierdzenie wymaganych 

kwalifikacji technicznych i doświadczenia w wykonywaniu zamówień                          

jak w niniejszym postępowaniu - załączyć uprawnienia kierowców i opiekunów 

oraz aktualne badania lekarskie ( Załącznik nr 4 do SIWZ). 

10)  Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług z podaniem ich wartości, 

dat wykonania oraz zlecających (rozpoczętych i zakończonych w latach                 

2006-2009) oraz referencje potwierdzające, że usługi przedstawione w wykazie 

zostały wykonane z należytą starannością (Załącznik nr 3 do SIWZ). 

2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 3-8 niniejszego rozdziału 

SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 

pkt 1 niniejszego rozdziału SIWZ składane jest wspólnie przez Wykonawców.  

3.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych powyżej w ust. 1 pkt 1-8. 

niniejszego rozdziału SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,                    

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
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a) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert 

b) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania 

osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

Wszystkie dokumenty wymienione w  ust. 1  pkt 3-5 winny być przedstawione             

w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem                 

przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się                   

o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio  

c) Wykonawcy poświadcza za zgodność z oryginałem Wykonawca którego 

dokumenty dotyczą.  

d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wini ustanowić 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, ewentualnie umowę o współdziałaniu, 

z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.  

e) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

- oświadczenie o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1                            

(ust. 1 pkt 1) składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy wykonawcy 

osobno lub wspólne oświadczenie, ze łącznie spełniają te warunki; 

- dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 3-5 oraz z art. 24 ust. 1 składa każdy                               

z Wykonawców oddzielnie.  

 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5  niniejszego rozdziału należy przedstawić  

w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 

osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. 

5. W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający 

pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 
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VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Zamówienie obejmuje świadczenie usługi przewozu i dowozu uczniów Zespołów Szkół                           

w Leoncinie i Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach w okresie od 01 września 2010 r.            

do 30 czerwca 2013 r. 

2. Rozpoczęcie terminu wykonania zamówienia w każdym roku szkolnym                                              

od dnia rozpoczęcia roku szkolnego do dnia zakończenia roku szkolnego. 

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia osobiście.                 

Nie dopuszcza się możliwości zlecenia całości lub części zadania podwykonawcom.  

4. Zamawiający wymaga, aby termin płatności wynosił co najmniej 30 dni od przedłożenia 

faktury.  

VIII. JĘZYK POSTĘPOWANIA 

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert 

w innym języku. 

IX. WADIUM 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.                                                                                                                                                                                                               

X. SPOSÓB PROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                                             

Z WYKONAWCAMI 

 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazywane będą w formie pisemnej zgodnie z zasadami określonymi            

w art. 27 ustawy.  

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

lub inne informacje za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania.  

3. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 

ustawy. 

4. Wykonawca, który uzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, 

powinien wystąpić z zapytaniem do Zamawiającego w sposób wskazany w ust. 1 

niniejszego rozdziału SIWZ. 
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Wszelką korespondencję należy przekazywać na niżej podany adres Zamawiającego: 

 

 

5. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące SIWZ zostaną udzielone niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia zostaną zamieszczone                   

na stronie internetowej http://www.leoncin.nbip.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Zamawiającego. 

6. Wykonawcy są zobowiązani, w przypadku prowadzenia przez Zamawiającego 

postępowania wyjaśniającego na podstawie art. 87 ustawy, do złożenia wyjaśnień 

w formie i o treści zgodnej z zapytaniem Zamawiającego w ramach postępowania 

wyjaśnia 

7. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 

Urząd Gminy Leoncin 

ul. Partyzantów 3, 

05-155 Leoncin 

pokój nr 12 

 

8. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu 

Zamawiającego są: 

a) Barbara Kicińska – inspektor ds. gospodarki komunalnej 

tel.: (22) 785-65-82/85 wew. 18 

faks: (22) 785-65-82/85 wew. 15 

 

b) Sylwia Jabłońska – referent ds. oświaty i kadr 

tel.: (22) 785-65-82/85 wew. 26 

faks: (22) 785-65-82/85 wew. 15 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni.              

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

2. Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania 

ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art. 181 ust. 1 ustawy).  

 

http://www.leoncin.nbip.pl/
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XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Oferta powinna zawierać: 

a) wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Zamawiający informuje,                        

że w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza złożona oferta 

musi zawierać wszelkie informacje wymagane SIWZ i wynikające z zawartości 

formularza oferty; 

b) wszystkie dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia żąda Zamawiający 

zgodnie z postanowieniami rozdziału VI niniejszej SIWZ; 

c) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się                    

o udzielenie zamówienia do oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo                         

w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,                   

o którym mowa w rozdziale VI ust. 3 niniejszej SIWZ; 

d) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej 

czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty,                             

o którym mowa w rozdziale VI.  

2.  Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.  

3. Każdy Wykonawca powinien przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia. 

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach 

rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie 

pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y 

upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu.  

5.  Zaleca się, aby każda strona oferty była parafowana przez osobę/y uprawnioną/e                     

do reprezentacji Wykonawcy. 

6. Oferta musi być sporządzona : 

 w języku polskim w formie pisemnej 

 pismem maszynowym lub inną trwałą, czytelną techniką.  

7. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe 

zdekompletowanie.  
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8. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów               

albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii, z wyłączeniem 

pełnomocnictw. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów, musi być 

potwierdzona przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.  

9. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia 

dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 

10. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 

wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę/y uprawnione do 

reprezentacji.  

11. Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. 

Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek 

zmian. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być 

tożsama z treścią formularzy załączonych do niniejszej SIWZ. 

12.  Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie 

oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego:  

 

Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć: 

 

 

Nadawca: 

Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu 

pocztowego) – dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci. 

 

Adresat: 

Gmina  Leoncin 

ul. Partyzantów 3, 

05-155 Leoncin 

 

 

Oferta na: „Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do Zespołów Szkół w Leoncinie                      

i Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach’’ 

 

 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

tj. 23 sierpnia 2010 r. do godz. 10:00 

 

 

UWAGA 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialność za zdarzenia wynikające                                

z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji 

podanych w niniejszym punkcie.  

Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia 

oferty do siedziby Zamawiającego. 
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2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 

 

Urząd Gminy Leoncin 

ul. Partyzantów 3, 

05-155 Leoncin 

pokój nr 12, piętro I w dniu  23 sierpnia 2010 r., o godzinie 10:30. 

 

3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania 

po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, 

a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności 

zawartych w ofertach.  

7.Informacje, o których mowa w ust. 4 i 6 niniejszego rozdziału, przekazuje się niezwłocznie 

Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I WARUNKI   PŁATNOŚCI 

 

1. Ustalona na przetargu cena będzie obowiązywała do końca realizacji zamówienia.           

Należy tak skalkulować cenę jednostkową za 1 km przewozu, aby uwzględniała wskaźnik 

inflacji, koszt paliwa i inne koszty niezbędne do właściwego przewozu uczniów.  

2. Każdy Wykonawca przedstawi kalkulacje naliczania ceny za 1 km z rozbiciu na: 

 koszt paliwa 

 inne koszty + zysk 

 ubezpieczenie przewozów (NW +OC) 

3. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.  

4. Zapłata za usługi realizowana będzie po upływie rozliczanego miesiąca, po przedłożeniu 

faktury przez Wykonawcę wraz z wykazem ilości odbytych kursów i łącznych kilometrów 

z każdego miesiąca potwierdzanych przez dyrektorów Zespołów Szkół                                         

w Leoncinie i Głusku terminie 30 dni od otrzymania faktury VAT przelewem na konto 

Wykonawcy.  
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XV. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE                                                       

ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 

 

1. Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz nieodrzucone będą oceniane według 

następujących kryteriów i wag: 

a) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie stosowane następujące kryterium: 

Cena oferty brutto z VAT  (za całość zamówienia)- waga -100% 

 

Ilość punków dla każdej oferty będzie wyliczona wg poniższego wzoru: 

(Liczba punktów, którą można uzyskać ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie 

ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz 

przez wage kryterium, którą ustalono na 100%.) 

 

                                                            najniższa cena brutto 

 

Liczba punktów badanej oferty =                                                    x 100 

                                                            cena brutto oferty badanej  

 

2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów              

w wyniku oceny ofert na podstawie kryteriów oceny określonych w ust. 1 niniejszego 

rozdziału. 

XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY                          

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty (art. 94 ust. 1 pkt 1). 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w pkt 1 , jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została 

złożona tylko jedna oferta. 

3. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach, 

zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy PZP. 

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje 

określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 w Biuletynie Informacji Publicznej   

http://www.leoncin.nbip.pl. oraz na tablicy ogłoszeń .  

 

 

http://www.leoncin.nbip.pl/
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5. O miejscu i dokładnym  terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi 

      niezwłocznie wybranego Wykonawcę. 

6. Postępowanie będzie unieważnione, gdy: 

 nie wpłynie przynajmniej jedna ważna oferta nie podlegająca odrzuceniu; 

 wartość najkorzystniejszej oferty przekraczać będzie kwotę, którą Zamawiający może 

      przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

 postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie 

      zamówienia publicznego.  

7.  W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, 

przedstawił nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy albo nie 

wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający 

wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów             

lub upłynie termin związania oferta.  

 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

Nie dotyczy.  

XVIII.   WZÓR UMOWY 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na 

warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej 

SIWZ. 

XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ  

 

1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może 

doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 

przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki 

ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy (art. 179–198).  

2. Postępowaniu odwoławczym nie podlegają: wybór trybu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

3. Wykonawca oraz organizacje wymienione w art. 179 ust. 2 ma prawo złożyć protest                  

w terminie 7 dni od daty, w której powziął lub mógł powziąć wiadomości                            

o okolicznościach stanowiących podstawę protestu. Protest wniesiony po terminie 

odrzuca się bez rozpatrzenia. 
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4. Protest musi być wniesiony na piśmie i odpowiednio umotywowany.  

5. Protest musi zawierać: 

 wskazanie zapisu ustawy, który zdaniem protestującego został naruszony przez 

Zamawiającego; 

 wskazanie naruszenia interesu prawnego Wykonawcy; 

 wskazanie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem ustawy,                         

a naruszeniem interesu prawnego Wykonawcy; 

 żądanie protestującego; 

 uzasadnienie żądania 

6.  Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania                             

o zamówienie publiczne Wykonawca może złożyć umotywowany protest do 

Zamawiającego. 

7. Wniesienie protestu możliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego.  

8. Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego nastąpi zgodnie z art. 183 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

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

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

.................................................................... 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

........................................................... 
(miejscowość i data) 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na 

,, Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Leoncinie  

i Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach’’ 

zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia                 

dla tego postępowania składamy niniejszą ofertę. 

 

1. Oferuję wykonanie usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia za cenę 

całkowitą: 

 

CENA OFERTOWA BRUTTO 

............................................................................złotych 

(słownie: ......................................................................... 

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

...................................................................................zł) 

VAT 

 

............................................................................złotych 

(słownie: ......................................................................... 

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

...................................................................................zł) 

CENA OFERTOWA NETTO 

 

 

............................................................................złotych 

(słownie: ......................................................................... 

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

...................................................................................zł) 
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2. Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie …………………………. , nie 

dłużej jednak niż do dnia …………………………… . 

3. Oświadczam, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie 

koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej 

oferty. 

4. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia                      

(w tym z wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki              

w niej zawarte. 

5. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy  

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych 

we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr ...... do niniejszej SIWZ. 

6. Oświadczam, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany 

sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast 

poinformujemy o nich Zamawiającego. 

7. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres ……………. dni od upływu 

terminu składania ofert. 

8. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….. stronach. 

9. Niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ............ 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. 

10. Do oferty załączamy następujące dokumenty: 

1) ……………………………………………............................................................... 

2) ……………………………………………............................................................... 

3) ……………………………………………............................................................... 

4) ……………………………………………............................................................... 

5) …………………………………………………………………………………….. 

 

 

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

(podpis osoby uprawnionej  

do reprezentacji Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

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

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

.................................................................... 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

Gmina Leoncin 

ul. Partyzantów 3  

05-155 Leoncin  

........................................................... 
(miejscowość i data) 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

OKREŚLONYCH W ART. 22 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14.000 EURO na: 

,,Dowóz  dzieci do Zespołu Szkół w Leoncinie  

i Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach’’ 

w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczam/y, że:  

1) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, 

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy                                       

Prawo zamówień publicznych. 

...................................................................................... 
(podpis osoby uprawnionej  

do reprezentacji Wykonawcy) 

 

...................................................................................... 
(podpis osoby uprawnionej 

 do reprezentacji Wykonawcy)* 

 

 

* 
jeżeli wymagana jest reprezentacja łączna 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

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

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

.................................................................... 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

 
 

Gmina Leoncin 

ul. Partyzantów 3  

05-155 Leoncin  

........................................................... 
(miejscowość i data) 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14.000 EURO na: 

,,Dowóz  dzieci do Zespołu Szkół w Leoncinie 

i Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach’’ 

w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/y, wykaz wykonanych usług: 

Lp. Nazwa i adres  

Zleceniodawcy 
Opis usługi/dostawy 

Termin  

wykonywania 

Wartość  

(w zł brutto) 

     

     

     

     

     

 

 

...................................................................................... 
(podpis osoby uprawnionej  

do reprezentacji Wykonawcy) 

 

...................................................................................... 
(podpis osoby uprawnionej 

 do reprezentacji Wykonawcy)* 
* 
jeżeli wymagana jest reprezentacja łączna  ** niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

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

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

.................................................................... 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

Gmina Leoncin 

ul. Partyzantów 3  

05-155 Leoncin  

 

........................................................... 
(miejscowość i data) 

 

WYKAZ OSÓB/PODMIOTÓW  

PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14.000 EURO na: 

,,Dowóz  dzieci do Zespołu Szkół w Leoncinie  

i Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach’’ 

w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam(my), wykaz osób/podmiotów, 

które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: 

Lp. 

Imię i nazwisko 

osoby/nazwa 

podmiotu 

Kwalifikacje niezbędne do 

wykonania przedmiotu 

zamówienia 

Zakres wykonywanych 

czynności 

przy realizacji zamówienia 

    

    

    

    

 

...................................................................................... 
(podpis osoby uprawnionej  

do reprezentacji Wykonawcy) 

 

...................................................................................... 
(podpis osoby uprawnionej 

 do reprezentacji Wykonawcy)* 

 
* 
jeżeli wymagana jest reprezentacja łączna  

** niepotrzebne skreślić 
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       Załącznik  Nr  5  do   SIWZ 

 

 

UMOWA Nr ………….. 

 

 

Zwarta w dniu ………………………………… pomiędzy Gminą Leoncin - reprezentowaną 

przez  Pana Józefa Mosakowskiego – Wójta Gminy Leoncin 

przy kontrasygnacie  ………………………………… - Skarbnika Gminy 

zwaną dalej ,,Zamawiającym” 

a firmą ………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

…………………………………….. - …………………………………. 

 

§ 1 
 

Zamawiający zleca po przeprowadzeniu przetargu, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 

zadanie pod nazwą : 

,,Przywóz i odwóz uczniów Zespołów Szkół w Leoncinie i Głusku                                                                                                                                                                                              

w okresie  od 01 września 2010 r. do 30 czerwca 2013 r.’’ 

 

§ 2 
 

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przywóz uczniów z następujących miejscowości         

(na następujących trasach): 

 
 

NR 

TRASY 

 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

DŁUGOŚĆ 

TRASY 

W KM 

 

LICZBA KURSÓW 

DZIENNIE 

 

LICZBA DOWOŻONYCH 

UCZNIÓW 

 

1. 

 

2. 

 

Leoncin – Nowiny –Wilków nad Wisłą - 

                     Leoncin 

 

Leoncin – Polesie – Nowiny - Leoncin 

 

 

25 

 

44 

 

1 

 

2 

 

40 

 

68 

 

3. 

 

4. 

 

Leoncin – Nowiny - Głusk 

 

 

Głusk -Nowe i Stare Grochale -Nowiny 

 

28 

 

74 

 

1 

 

2 

 

 

 

22 

 

52 

5. 
 

 

6. 

Nowe i Stare Grochale - Głusk 

 

Głusk -Leoncin na zajęcia w-f 

10 

 

10 

1 

 

2 

30 

 

28 
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2. Wykonawca zobowiązuje się do przewożenia uczniów z miejscowości wymienionych             

w pkt 1 pod budynki Zespołów Szkół w Leoncinie ul. I.B. Singera 3 i w Głusku siedzibą               

w Nowych Grochalach, Nowe Grochale 40 nie wcześniej niż 25 minut  przed rozpoczęciem 

zajęć. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do odwiezienia uczniów sprzed budynku Zespołu Szkół                   

w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach i Leoncina do miejscowości wymienionych                                 

w pkt 1 bezpośrednio po zakończeniu zajęć. 

§ 3 
 

1. Wykonawca oznakuje środek transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi zasad przewozu uczniów. 

2. Wykonawca będzie dokonywał przewozów środkiem transportu sprawnym technicznie, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przewozu osób. 

3. Wykonawca zatrudni kierowców i opiekunów posiadających wymagane przepisami prawa 

kwalifikacje. 

§ 4 
 

Wykonawca zapewnia obowiązkowe ubezpieczenie przewożonych uczniów w tym                           

od NW i OC. 

§ 5 

 

Umowa obowiązuje od 01 września 2010 r. do 30 czerwca 2013 r. 

 

§ 6 
 

Wynagrodzenie umowne ustala się na podstawie oferty cenowej z dnia ................                           

w wysokości netto ..............................złotych  (słownie………………….)  za 1 km przewozu, 

plus podatek VAT w wysokości .................... % tj. ....................... (słownie:…………………).                                

Łącznie w kwocie brutto………… zł (słownie:………………………….) .  

 

§ 7 
 

1.  Zapłata za usługi realizowana będzie po upływie rozliczanego miesiąca, po przedłużeniu 

faktury przez Wykonawcę wraz z wykazem ilości odbytych kursów i łącznych kilometrów               

z każdego miesiąca  potwierdzonych przez dyrektorów Zespołów Szkół w Leoncinie i Głusku 

w terminie 30 dni od otrzymania faktury przelewem na konto Wykonawcy: 

........................................................................................................................................... 
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2.  Ustalone wynagrodzenie może być waloryzowane na dzień 1 sierpnia każdego roku 

obowiązywania umowy aneksem do niniejszej umowy, jeżeli zaistnieją okoliczności          

(zmiana cen paliwa większa niż 10 % ustalonej w wyniku przetargu) uzasadniające zmiany 

wynagrodzenia. 

§ 8 
 

1. Wykonawca nie będzie naliczał odsetek za niezapłacone rachunki przez okres 30 dni                     

od daty przedłużenia faktury 

2. Wykonawca jest podatnikiem VAT, nr  NIP...................... 

 

§ 9 
 

1.   Wykonawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub zwiększenia przewozów                                    

w sytuacji zmian organizacyjnych sieci szkół. 

2. Zmiana może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy na piśmie 

ograniczenia lub zwiększenia nie później niż na 1 miesiąc przed wprowadzeniem zmiany                

w drodze aneksu do niniejszej umowy.  

 

§ 10 
 

1.  Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

a) Nastąpi upadłość Wykonawcy. 

b) Wykonawca zaniechał realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje                         

jej przez okres 2 dni. 

c) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do realizacji przedmiotu 

      umowy w ciągu 2 dni od umownego terminu. 

d) Wystąpią nieprzewidziane zmiany powodujące, że wykonanie umowy nie  należy 

       w  interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

       umowy.                                          

   2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ciągu 14 dni od zaistnienia przypadków 

określonych w ust. 1 pkt a-d. 

§ 11 

 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, iż w przypadku awarii na trasie zabezpieczy 

dodatkowy pojazd w terminie nie późniejszym niż do 30 minut. 
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§ 12 

 

Strony ustalają za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie zobowiązań  umownych kary 

umowne, w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za spóźnienie w dowozie uczniów 

do szkół: 30-60 minut – 25% kwoty umownej za dany kurs. 

b) Kara umowna określona w pkt 1 nie będzie pobierana jeśli Wykonawca udowodni.                            

iż spóźnienie nie nastąpiło z jego winy. 

c) Kary umowne Zamawiający będzie potrącał z miesięcznych rachunków Wykonawcy. 

§ 13 
 

Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy dodatkowego odszkodowania za poniesione 

szkody w związku z odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy. 

§ 14 
 

1.  Każda zmiana umowy może nastąpić jedynie za zgodą stron na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

2.  Nie dopuszcza się możliwości zlecenia całości lub części zadania podwykonawcom.  

§ 15 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowę mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i Ustawy o zamówieniach publicznych. 

§ 16 

 

Wszelkie spory, które powstaną na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane                 

przez Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim. 

§ 17 
 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

                 WYKONAWCA:          ZAMAWIAJACY: 

   

 

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

                                              

                   

………………………………… 

akceptuję wydatek 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE 

 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego Wykonawcy 

 

Oświadczam, że .............................................. nie podlega wykluczeniu z postępowania                  

o udzielenie  

 

……………………………………………………………………………………….. 

                                                               (oznaczenie Wykonawcy) 

 

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku,             

Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą pzp". 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych  postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego 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; 

 

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; 
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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; 
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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. 

 

 

                                                                                                                      

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

                                    (podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 


