
Sprostowanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
na usługę pod nazwa  

,,Wybór przewoźnika do wykonania dowozu dzieci  
do Zespołów Szkół w Leoncinie i Głusku''  

z dnia 13 sierpnia 2007 roku. 
 

 
Punkt 18 brzmiał: 

 
      WYKAZ  DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ  DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY  W  CELU  
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU 
 
Od dostawców lub wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest,  w 
celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22, ust.2 ustawy przedstawienie 
wymienionych niżej dokumentów. Dokumenty te, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie 
Rozporządzeniem Prezesa  Rady  Ministrów   z  dnia 19 maja 2006r,(Dz.U.Nr.87,  poz. 605 z 
2006r), winny  być  aktualne  w  terminie składania ofert i mogą być przedstawione w formie 
oryginałów lub poświadczonych kopii „Za  zgodność  z  oryginałem”. Potwierdzenie zgodności  
należy  potwierdzić  na  każdej  stronie  dokumentu.  

 
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać 
następujące oświadczenia i dokumenty : 
 
• wykaz oświadczeń, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 

22 ust 1 i że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie atrt.22 ust.4 u Pzp – 
zgodnych z treścią załącznika nr 3. 

• aktualny  odpis  z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  
terminem  składania  ofert. 

• koncesję, zezwolenie  lub  licencji, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek  posiadania  koncesji, 
zezwolenia  lub  licencji  na  podjęcie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  objętym  
zamówieniem publicznym, zwanym dalej „zamówieniem”- licencja na wykonywanie 
krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym i autobusem. 

• wykaz wykonanych w  ciągu ostatnich  trzech  lat  usług  z  podaniem  ich  wartości,  dat    
wykonania  oraz  zlecających, (rozpoczętych  i  zakończonych  w  latach  2004  – 2006)  

• lista  referencji potwierdzających, że usługi, przedstawione w wykazie, zostały wykonane z 
należytą starannością, 

• polisa  lub  inny  dokument  ubezpieczenia  potwierdzający, że  wykonawca  jest  
ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności 

• wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia taboru  samochodowego jakimi dysponuje  
Wykonawca ,rodzaj wozu, rok  budowy, parametry  techniczne, ilość  sztuk, stan  własności 
wykaz  osób  (kierowców) zawierający  potwierdzenie  wymaganych  kwalifikacji  i  
doświadczenia w  wykonywaniu  zamówień  jak  w  niniejszym  postępowaniu  /załączyć  
uprawnienia  kierowców   oraz aktualne  badania  lekarskie/ 

• kserokopie  badań  technicznych  pojazdów,  które  zostaną  użyte  do  wykonania  
zamówienia 

• W  przypadku  wnoszenia  wspólnej  oferty  przez  wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, należy  dołączyć  oświadczenie  Wykonawców, że  ich  zobowiązania  
co  do  wykonania  zamówienia  są  solidarne  a także: 

 



- oznaczenie  zakresu  rzeczowego  za  jakie  będzie  odpowiadał  poszczególny  członek    
   konsorcjum / spółki 
- określenie  sposobu  wspólnej  realizacji  kontraktu  i  oznaczenie  lidera     
   konsorcjum / spółki 
- podpisy  pod  ofertą  winni  złożyć  wszyscy  członkowie  podmiotu  chyba, że  umowa     
 konsorcjum / spółki  wskazuje inny  charakter  reprezentowania  podmiotu  
 

 
Ponadto w  przypadku  Wykonawców   wspólnie  ubiegających się  o zamówienie  dokument  
stwierdzający ustanowienie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego  
   Aktualne  akty  rejestracji  firmy  dla  każdego  podmiotu 

 
W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osobę (y) nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym wykonawcy, należy 
do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.  
 Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w formie oryginału.  
 
Zamawiający przypomina, że dokument pełnomocnictwa , jak i jego odpis  zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 9 września 2000 o opłacie skarbowej podlegają opłacie skarbowej.  
Opłata skarbowa powinna być odprowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 
dnia 5 grudnia 2000 r .w sprawie pobierania zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu 
prowadzenia rejestrów tej opłaty . 
 
Jeżeli  oferta  wykonawców  o  których  mowa  w  art. 23  ust. 1  u Pzp  zostanie  wybrana, 
zamawiający  przed  podpisaniem  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  zażąda  
przedstawienia  umowy  regulującej   współpracę  podmiotów  występujących  wspólnie.     
 
 
 Brak  jakichkolwiek z  wyżej  wymienionych  dokumentów, lub  złożenie  dokumentu  w  
niewłaściwej  formie  np.  nie  poświadczenie przez  Wykonawcę  za  „zgodność  z  oryginałem”  
odpisów  lub  kopii,  stwierdzenie braku podpisów, bądź uprawnienia do podpisywania 
dokumentów, spowoduje,  wykluczenie Wykonawcy z postępowania i  odrzucenie oferty 
 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokumenty wystawione w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat,  składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych 
płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

 
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je 
dokumentem zawierającym 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, o których mowa powyżej należy złożyć w formie oryginału, odpisu, wypisu lub 
kopii, przetłumaczone na język polski, poświadczonych przez polskie placówki konsularne, 
stosownie do obowiązujących przepisów. 
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym, inne niż określone   powyżej  należy składać wraz 
z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.  
 
Złożenie  przez  Wykonawcę  fałszywych  lub  stwierdzających  nieprawdę  dokumentów, albo  
nierzetelnych  oświadczeń  zagrożone  jest  karą  pozbawienia  wolności  i  zgodnie  z  
przepisami Ustawy z dnia     6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Z 1997r. Nr 88 poz. 553 
rozdział XXXVI art. 297)  oraz  Prawa  zamówień  publicznych  powoduje  wykluczenie  
Wykonawcy  z  postępowania. 
 
Ocena  spełnienia  warunków  wymaganych  od  oferentów  zostanie  dokonana w/g  formuły  
„spełnia – nie  spełnia”  
 

 
Nie  spełnienie  chociażby  jednego  warunku  w  pkt.  16  i  17  będzie  skutkować    odrzuceniem  
oferty. 
 
 
 
Punkt 18 otrzymuje brzmienie: 

 
 WYKAZ  DOKUMENTÓW JAKIE  MAJĄ  DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY  W  CELU  
POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU 
 
Od dostawców lub wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest,  w 
celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22, ust.2 ustawy przedstawienie 
wymienionych niżej dokumentów. Dokumenty te, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie 
Rozporządzeniem Prezesa  Rady  Ministrów   z  dnia 19 maja 2006r,(Dz.U.Nr.87,  poz. 605 z 
2006r), winny  być  aktualne  w  terminie  składania  ofert   i   mogą być przedstawione w formie  
oryginałów lub  poświadczonych  kopii  „Za  zgodność  z  oryginałem”. Potwierdzenie zgodności  
należy  potwierdzić  na  każdej  stronie  dokumentu.  
 
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać 
następujące oświadczenia i dokumenty : 
 
• wykaz oświadczeń, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 
22 ust 1 i że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie atrt.22 ust.4 u Pzp – 
zgodnych z treścią załącznika nr 3. 
• aktualny  odpis  z właściwego rejestru albo zaświadczenia  o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  
terminem  składania  ofert. 
• koncesję, zezwolenie  lub  licencji, jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  
koncesji, zezwolenia  lub  licencji  na  podjęcie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  objętym  
zamówieniem publicznym, zwanym dalej „zamówieniem”- licencja na wykonywanie krajowego 
transportu drogowego osób samochodem osobowym i autobusem. 
• wykaz  wykonanych  w  ciągu  ostatnich  trzech  lat    usług  z  podaniem  ich  wartości,  dat    
wykonania  oraz  zlecających, (rozpoczętych  i  zakończonych  w  latach  2004  – 2006)  



• lista  referencji potwierdzających, że usługi, przedstawione w wykazie, zostały wykonane z 
należytą starannością, 
• polisa  lub  inny  dokument  ubezpieczenia  potwierdzający, że  wykonawca  jest  
ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności 
• wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia taboru  samochodowego jakimi dysponuje  
Wykonawca ,rodzaj wozu, rok  budowy, parametry  techniczne, ilość  sztuk, stan  własności                        
• wykaz  osób  (kierowców i opiekunów) zawierający  potwierdzenie  wymaganych  
kwalifikacji  i  doświadczenia w  wykonywaniu  zamówień  jak  w  niniejszym  postępowaniu  
/załączyć  uprawnienia  kierowców  i opiekunów oraz aktualne  badania  lekarskie/ 
• kserokopie  badań  technicznych  pojazdów,  które  zostaną  użyte  do  wykonania  
zamówienia 
• W  przypadku  wnoszenia  wspólnej  oferty  przez  wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, należy  dołączyć  oświadczenie  Wykonawców, że  ich  zobowiązania  co  
do  wykonania  zamówienia  są  solidarne  a także: 
 
- oznaczenie  zakresu  rzeczowego  za  jakie  będzie  odpowiadał  poszczególny  członek    
   konsorcjum / spółki 
- określenie  sposobu  wspólnej  realizacji  kontraktu  i  oznaczenie  lidera     
   konsorcjum / spółki 
- podpisy  pod  ofertą  winni  złożyć  wszyscy  członkowie  podmiotu  chyba, że  umowa     
 konsorcjum / spółki  wskazuje inny  charakter  reprezentowania  podmiotu  
 
Ponadto w  przypadku  Wykonawców   wspólnie  ubiegających się  o zamówienie  dokument  
stwierdzający ustanowienie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego  
   Aktualne  akty  rejestracji  firmy  dla  każdego  podmiotu 
 
W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osobę (y) nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym wykonawcy, należy 
do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.  
 Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w formie oryginału.  
 
Zamawiający przypomina, że dokument pełnomocnictwa , jak i jego odpis  zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 9 września 2000 o opłacie skarbowej podlegają opłacie skarbowej.  
Opłata skarbowa powinna być odprowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 
dnia 5 grudnia 2000 r .w sprawie pobierania zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu 
prowadzenia rejestrów tej opłaty . 
 
Jeżeli  oferta  wykonawców  o  których  mowa  w  art. 23  ust. 1  u Pzp  zostanie  wybrana, 
zamawiający  przed  podpisaniem  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  zażąda  
przedstawienia  umowy  regulującej   współpracę  podmiotów  występujących  wspólnie.     
 
 Brak  jakichkolwiek z  wyżej  wymienionych  dokumentów, lub  złożenie  dokumentu  w  
niewłaściwej  formie  np.  nie  poświadczenie przez  Wykonawcę  za  „zgodność  z  oryginałem”  
odpisów  lub  kopii,  stwierdzenie braku podpisów, bądź uprawnienia do podpisywania 
dokumentów, spowoduje,  wykluczenie Wykonawcy z postępowania i  odrzucenie oferty 
 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokumenty wystawione w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
 



- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat,  składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych 
płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. 
 
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je 
dokumentem zawierającym 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, o których mowa powyżej należy złożyć w formie oryginału, odpisu, wypisu lub 
kopii, przetłumaczone na język polski, poświadczonych przez polskie placówki konsularne, 
stosownie do obowiązujących przepisów. 
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym, inne niż określone   powyżej  należy składać wraz 
z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.  
 
Złożenie  przez  Wykonawcę  fałszywych  lub  stwierdzających  nieprawdę  dokumentów, albo  
nierzetelnych  oświadczeń  zagrożone  jest  karą  pozbawienia  wolności  i  zgodnie  z  
przepisami Ustawy z dnia     6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Z 1997r. Nr 88 poz. 553 
rozdział XXXVI art. 297)  oraz  Prawa  zamówień  publicznych  powoduje  wykluczenie  
Wykonawcy  z  postępowania. 
 
Ocena  spełnienia  warunków  wymaganych  od  oferentów  zostanie  dokonana w/g  formuły  
„spełnia – nie  spełnia”  
 
 
Nie  spełnienie  chociażby  jednego  warunku  w  pkt.  16  i  17  będzie  skutkować    odrzuceniem  
oferty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Punkt 20 brzmiał: 
 
OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERTY 
 
Wymagania i zalecenia ogólne   
 
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad: 
 
• Pełna  nazwa  Wykonawcy  wraz  z  podaniem daty sporządzenia oferty, Nr NIP, REGON  i  
nazwę  banku,   nr konta  bankowego,  na  które  Zamawiający  będzie  przelewał  pieniądze  za  
wykonaną  usługę. 
 
• Oferty  należy  złożyć  w  dwóch  kopertach  w  siedzibie  Zamawiającego, Urząd Gminy w 
Leoncinie,  do  dnia  jak  w  punkcie  Terminy. 
 
• Kopertę  zewnętrzną,  nie  oznakowaną  nazwą  Wykonawcy,  należy  zaadresować: 
 

„Dowóz  uczniów  do Zespołów  Szkół  w Leoncinie i Głusku ” 
 
Koperta  wewnętrzna  oprócz  opisu  jw. winna  zawierać  nazwę  i  adres  Wykonawcy 
 
• Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 
• Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych  i  częściowych 
 
• Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność 
jej treści. 
 
• Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności. 
 
• Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania 
zobowiązań,  w  wysokości  odpowiadającej  cenie  oferty.   
 
• Wszystkie  kartki   oferty należy  ponumerować. 
 
• Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone 
datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę. 
 
•  Pojęcia, których znaczenie jest niejednoznaczne powinny być precyzyjnie zdefiniowane.  W 
przypadku   niejednoznaczności przyjmowane będzie znaczenie bardziej korzystne dla 
Zamawiającego. 
 
•  Zaleca się, by wszystkie dokumenty wymienione w punkcie "Lista wymaganych 
dokumentów"     były ułożone w określonej tam kolejności. 
 
• Konsekwencje  złożenia  oferty  nie  zgodnie  z  w/w  opisem  ponosi  Wykonawca. 
 
                    
 
 
 



 Zmiany i wycofanie oferty 
 
• Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że 
uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają 
zachowania formy pisemnej. 
 
• Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten 
sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta 
należy opatrzyć napisem ZMIANA. 
 
• Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam 
sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy 
opatrzyć napisem WYCOFANIE 
 
• Wykonawca  nie  może  wycofać  oferty  ani  wprowadzić  jakichkolwiek  zmian  w  treści  
oferty  po  upływie  terminu  składania  ofert 
 
                          Zawartość ofert 
 
1. formularz  ofertowy – załącznik nr 1 
 
2. formularz cenowy – załącznik nr 2 
 
3. oświadczenia – załącznik nr 3  
 
4.  kwalifikacje  techniczne – załącznik nr 4 
 
5. doświadczenie w zakresie wykonawstwa – załącznik nr 5 
 
6. zaakceptowany  i  podpisany  projekt  umowy 
 
7. aktualny  odpis  z właściwego rejestru albo zaświadczenie  o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  terminem  
składania  ofert. 
 
8. koncesja, zezwolenie  lub  licencja, jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  
koncesji, zezwolenia  lub  licencji  na  podjęcie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  objętym  
zamówieniem publicznym, zwanym dalej „zamówieniem” 
  
9. wykaz  wykonanych  w  ciągu  ostatnich  trzech  lat   usług  z  podaniem  ich  wartości,  dat    
wykonania  oraz  zlecających, /rozpoczętych  i  zakończonych  w  latach  /2004  – 2006/  
 
10. listy, referencje potwierdzające, że usługi, przedstawione w wykazie, zostały wykonane                 
z należytą starannością, 
 
11. polisa  lub  inny  dokument  ubezpieczenia  potwierdzający, że  Wykonawca  jest  
ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności 
 
12. wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia taboru samochodowego, jakim dysponuje  
Wykonawca ,rodzaj, rok  budowy, parametry  techniczne, ilość  sztuk, stan  własności                        
 
13. proponowany  harmonogram  dowozu  od  dnia  03.09 2007 r.  do  30.06.2010 r.     



 
14. wykaz kierowców zawierający  potwierdzenie  wymaganych  kwalifikacji  i  doświadczenia  w  
wykonywaniu  zamówień  jak  w  niniejszym  postępowaniu  /załączyć  uprawnienia  kierowców  
oraz aktualne  badania  lekarskie/ 
 
15. kserokopie badań technicznych  pojazdów, które zostaną  użyte do wykonania zamówienia 
 
Do  w / w  dokumentów  Wykonawca  może  dołączyć  wystąpienie  do  Zamawiającego  o  
utajnienie  informacji, które  uważa  za  ważne  dla  swoich  interesów  handlowych i  prawnych. 
 
Przy  braku  wystąpienia  do  Zamawiającego  o  utajnienie  informacji  do  każdego  z  
załączonych  dokumentów  Zamawiający  będzie  uważał  je  za  jawne. 
 
• WSZYSTKIE  ZAŁĄCZNIKI  DO  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA  NALEŻY  WYPEŁNIĆ  ZGODNIE  Z  OPISAMI  UMIESZCZONYMI  W  
POSZCZEGÓLNYCH  DRUKACH. 
 
• FORMULARZE  WCHODZĄCE  W  SKŁAD  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  
WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  NALEŻY  WYPEŁNIĆ  I  PODPISAĆ  (IMIĘ, NAZWISKO  I  
PODPIS  OSOBY  UPOWAŻNIONEJ, PIECZĘĆ  SŁUŻBOWA)  
 
• POZOSTAŁE  ZAŁĄCZNIKI  NALEŻY  PRZEDŁOZYĆ  W  FORMIE  
PRZYGOTOWANEJ  PRZEZ  WYKONAWCĘ  LUB  UZYSKANEJ  OD  WŁAŚCIWEGO  
URZĘDU  LUB  INSTYTUCJI. 
 
• ZAMAWIAJACY  ZALECA Z  KORZYSTANIA  Z  FORMULARZY  ZAŁĄCZONYCH  DO  
SIWZ.  WYKONAWCA  JEST  ZOBOWIĄZANY  DO   PRZESTRZEGANIA  TREŚCI  W  NICH  
ZAWARTYCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Punkt 20 otrzymuje brzmienie: 
 
 
OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERTY 
 
Wymagania i zalecenia ogólne   
 
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad: 
 
• Pełna  nazwa  Wykonawcy  wraz  z  podaniem daty sporządzenia oferty, Nr NIP, REGON  i  
nazwę  banku,   nr konta  bankowego,  na  które  Zamawiający  będzie  przelewał  pieniądze  za  
wykonaną  usługę. 
 
• Oferty  należy  złożyć  w  dwóch  kopertach  w  siedzibie  Zamawiającego, Urząd Gminy w 
Leoncinie,  do  dnia  jak  w  punkcie  Terminy. 
 
• Kopertę  zewnętrzną,  nie  oznakowaną  nazwą  Wykonawcy,  należy  zaadresować: 
 

„Dowóz  uczniów  do Zespołów  Szkół  wLeoncinie i Głusku   ” 
 
Koperta  wewnętrzna  oprócz  opisu  jw. winna  zawierać  nazwę  i  adres  Wykonawcy 
 
• Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 
• Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych  i  częściowych 
 
 
• Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność 
jej treści. 
 
• Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności. 
 
• Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania 
zobowiązań,  w  wysokości  odpowiadającej  cenie  oferty.   
 
• Wszystkie  kartki   oferty należy  ponumerować. 
 
• Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone 
datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę. 
 
•  Pojęcia, których znaczenie jest niejednoznaczne powinny być precyzyjnie zdefiniowane.  W 
przypadku   niejednoznaczności przyjmowane będzie znaczenie bardziej korzystne dla 
Zamawiającego. 
 
•  Zaleca się, by wszystkie dokumenty wymienione w punkcie "Lista wymaganych 
dokumentów"     były ułożone w określonej tam kolejności. 
 
• Konsekwencje  złożenia  oferty  nie  zgodnie  z  w/w  opisem  ponosi  Wykonawca. 
 
            
 
 



        Zmiany i wycofanie oferty 
 
• Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że 
uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają 
zachowania formy pisemnej. 
 
• Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten 
sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta 
należy opatrzyć napisem ZMIANA. 
 
• Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam 
sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy 
opatrzyć napisem WYCOFANIE 
 
• Wykonawca  nie  może  wycofać  oferty  ani  wprowadzić  jakichkolwiek  zmian  w  treści  
oferty  po  upływie  terminu  składania  ofert 
 
                          Zawartość ofert 
 
1. formularz  ofertowy – załącznik nr 1 
 
2. formularz cenowy – załącznik nr 2 
 
3. oświadczenia – załącznik nr 3  
 
4.  kwalifikacje  techniczne – załącznik nr 4 
 
5. doświadczenie w zakresie wykonawstwa – załącznik nr 5 
 
 
6. zaakceptowany  i  podpisany  projekt  umowy 
 
7. aktualny  odpis  z właściwego rejestru albo zaświadczenie  o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  terminem  
składania  ofert. 
 
8. koncesja, zezwolenie  lub  licencja, jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  
koncesji, zezwolenia  lub  licencji  na  podjęcie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  objętym  
zamówieniem publicznym, zwanym dalej „zamówieniem” 
 
9. wykaz  wykonanych  w  ciągu  ostatnich  trzech  lat   usług  z  podaniem  ich  wartości,  dat    
wykonania  oraz  zlecających, /rozpoczętych  i  zakończonych  w  latach  /2004  – 2006/  
 
10. listy, referencje potwierdzające, że usługi, przedstawione w wykazie, zostały wykonane z 
należytą starannością, 
 
11. polisa  lub  inny  dokument  ubezpieczenia  potwierdzający, że  Wykonawca  jest  
ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności 
12. wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia taboru samochodowego, jakim dysponuje  
Wykonawca ,rodzaj, rok  budowy, parametry  techniczne, ilość  sztuk, stan  własności     
 
13.  proponowany  harmonogram  dowozu  od  dnia  03.09 2007r  do  30.06.2010 r.     



 
14. wykaz kierowców i opiekunów zawierający  potwierdzenie  wymaganych  kwalifikacji  i  
doświadczenia  w  wykonywaniu  zamówień  jak  w  niniejszym  postępowaniu  /załączyć  
uprawnienia  kierowców   i opiekunów oraz aktualne  badania  lekarskie/ 
 
15. kserokopie  badań  technicznych  pojazdów,  które  zostaną  użyte  do  wykonania  
zamówienia 
 
Do  w / w  dokumentów  Wykonawca  może  dołączyć  wystąpienie  do  Zamawiającego  o  
utajnienie  informacji, które  uważa  za  ważne  dla  swoich  interesów  handlowych i  prawnych. 
 
Przy  braku  wystąpienia  do  Zamawiającego  o  utajnienie  informacji  do  każdego  z  
załączonych  dokumentów  Zamawiający  będzie  uważał  je  za  jawne. 
 
• WSZYSTKIE  ZAŁĄCZNIKI  DO  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA  NALEŻY  WYPEŁNIĆ  ZGODNIE  Z  OPISAMI  UMIESZCZONYMI  W  
POSZCZEGÓLNYCH  DRUKACH. 
 
• FORMULARZE  WCHODZĄCE  W  SKŁAD  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  
WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  NALEŻY  WYPEŁNIĆ  I  PODPISAĆ  (IMIĘ, NAZWISKO  I  
PODPIS  OSOBY  UPOWAŻNIONEJ, PIECZĘĆ  SŁUŻBOWA)  
 
• POZOSTAŁE  ZAŁĄCZNIKI  NALEŻY  PRZEDŁOZYĆ  W  FORMIE  
PRZYGOTOWANEJ  PRZEZ  WYKONAWCĘ  LUB  UZYSKANEJ  OD  WŁAŚCIWEGO  
URZĘDU  LUB  INSTYTUCJI. 
 
• ZAMAWIAJACY  ZALECA Z  KORZYSTANIA  Z  FORMULARZY  ZAŁĄCZONYCH  DO  
SIWZ.  WYKONAWCA  JEST  ZOBOWIĄZANY  DO   PRZESTRZEGANIA  TREŚCI  W  NICH  
ZAWARTYCH 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 6 brzmiał: 
 
Załącznik nr 6 
 
 

UMOWA Nr ………….. 
 

zawarta w dniu ......................................................... pomiędzy Gminą Leoncin -  reprezentowaną przez: Pana 
Józefa Mosakowskiego  -wójta Gminy Leoncin 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
a firmą  ...................................................................................... 
zwanym dalej Przewoźnikiem, reprezentowanym przez: 
  ............................................................  - ………………. 
 

§ 1 
Zamawiający zleca po przeprowadzeniu przetargu, a Przewoźnik przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą 
: 
„ Przywóz i odwóz uczniów  Zespołów  Szkół w Leoncinie i Głusku w  okresie  od  03.09.2007 r  do  30.06. 2010 
r” 
 

§ 2 
1. Przewoźnik przyjmuje do wykonania przywóz uczniów z następujących miejscowości (na następujących 

trasach):  
 

 
NR 

TRASY 

 
MIEJSCOWOŚCI 

 
DŁUGOŚĆ TRASY 

W KM 

 
LICZBA KURSÓW 

DZIENNIE 

LICZBA 
DOWOŻONYCH 

UCZNIÓW 
 

1. 

2. 

 

Leoncin-Nowiny-Wilkówn/Wisłą-

Leoncin 

Leoncin -Polesie - Nowiny -Leoncin 

 

 

24 

20 

 

1 

1 lub 2 

 

50 

49 

 

3 

4 

 

Leoncin-Nowiny-Głusk 

Głusk -Nowe i Stare Grochale-Nowiny 

 

28 

34 

 

1 

2 

 

17 

69 

5 

6 

Nowe i Stare Grochale- Głusk 

Głusk-Leoncin na zajęcia wf 

8 

8 

24 km w tygodniu 

 

1 

 

 

52 

 

24 

 
 

2. Przewoźnik zobowiązuje się do przywiezienia uczniów z miejscowości wymienionych w pkt. 1 pod budynki    
Zespołów  Szkół  w Leoncinie lub w Głusku nie wcześniej niż 25 minut przed rozpoczęciem zajęć 

3. Przewoźnik zobowiązuje się do odwiezienia uczniów  sprzed budynku  Zespołu  Szkół  w  Głusku 
       do  miejscowości wymienionych w pkt. 1 bezpośrednio po zakończeniu zajęć  (oczekując  na  młodzież 5 min                          
       przed  zakończeniem ostatnich  zajęć  lekcyjnych). 
 

§ 3 
1. Przewoźnik oznakuje środek transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad przewozu      
       uczniów. 
2.     Przewoźnik zabezpieczy każdemu z uczniów miejsce siedzące w autobusie 
4. Przewoźnik będzie dokonywał przewozów środkiem transportu sprawnym technicznie, zgodnie 
       z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przewozu osób. 
5. Przewoźnik zatrudni kierowców  posiadających odpowiednie kwalifikacje. 
6. Harmonogram przewozów sporządzony przez Przewoźnika stanowi integralną część umowy. 

  
§ 4 

 Przewoźnik zapewnia ubezpieczenie przewożonych uczniów od NW i OC 
 

 



§ 5 
 Umowa obowiązuje od: 03.09.2007 r  do 30.06.2010 r. 
 
 

§ 6 
 

1.Wynagrodzenie umowne ustala się na podstawie oferty cenowej z dnia  ...................... w wysokości netto: 
.......................................................  za  1 km przewozu plus podatek VAT w wysokości……%  
tj… 
 
 

§ 7 
1.Zapłata za usługi realizowana będzie po upływie rozliczanego miesiąca,  po przedłożeniu faktury przez 
Przewoźnika   wraz z wykazem ilości odbytych kursów i łącznych kilometrów       z każdego miesiąca 
potwierdzanych przez dyrektorów Zespołów Szkół w Leoncinie i Głusku                       w terminie14 dni  od 
otrzymania faktury przelewem na konto Przewoźnika:  
............................................................................................................................................................................................ 
2.Ustalone wynagrodzenie może być waloryzowane na dzień 1 sierpnia każdego roku obowiązywania umowy 
aneksem do niniejszej umowy, jeżeli zaistnieją okoliczności ( zmiana ceny paliwa większa niż 10% ustalonej w 
wyniku przetargu) uzasadniające zmiany wynagrodzenia .  
 

 
§ 8 

1. Przewoźnik  nie  będzie  naliczał  odsetek  za  niezapłacone  rachunki  przez  okres  30  dni  od  daty  
przedłożenia  faktury 
2. Przewoźnik jest   podatnikiem VAT, nr NIP  .......................................... 
3.Zamawiający nie jest podatnikiem VAT, nr NIP  ........................................ 
 

§ 9 
 Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub zwiększenia przewozów w sytuacji zmian 
organizacyjnych sieci szkół. 
 

§ 10 
Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 
1.  
a/ Nastąpi upadłość Przewoźnika. 
b/ Przewoźnik zaniechał realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 2 dni. 
c/ Przewoźnik 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 leży w interesie publicznym czego 
nie  
    można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Zamawiający może odstąpić od 
umowy      
    w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wówczas Przewoźnik otrzyma  
    wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy. 
 
 
2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ciągu 14 dni od zaistnienia przypadków określonych w pkt. 1a-d. 

§ 11 
Przewoźnik udziela Zamawiającemu gwarancji, iż  w  przypadku  awarii  na  trasie zabezpieczy dodatkowy 
pojazd   w  terminie  nie  późniejszym  niż   do  30  minut. 
  

§ 12 
Strony ustalają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych kary umowne,  w 
następujących wypadkach i wysokościach: 
1.      Przewoźnik zapłaci Zamawiającemu karę umowną za spóźnienie w dowozie uczniów do szkół:     

- 30-60 minut - 25% kwoty umownej za dany kurs 
2. Kara umowna określona w pkt.1 nie będzie pobierana jeśli Przewoźnik udowodni iż spóźnienie nie nastąpiło 
z  
       jego winy. 
7. Kary umowne Zamawiający będzie potrącał z miesięcznych rachunków Przewoźnika. 

 
 



§ 13 
 

1. Zamawiający może dochodzić od Przewoźnika dodatkowego odszkodowania za poniesione szkody  w 
związku      z odstąpieniem od umowy z  winy Przewoźnika. 

 
§ 14 

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

§ 15 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową 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 3 – ch  jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 otrzymuje Zamawiający a  jeden   
Przewoźnik. 
 
 
 
 
 
Przewoźnik :                                                                                               Zamawiający :        
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie: 
 
Załącznik nr 6 
 
 

UMOWA Nr ………….. 
 

zawarta w dniu ......................................................... pomiędzy Gminą Leoncin-  reprezentowaną przez: Pana 
Józefa Mosakowskiego  -wójta Gminy Leoncin 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
a firmą  ...................................................................................... 
zwanym dalej Przewoźnikiem, reprezentowanym przez: 
  ............................................................  - ………………. 
 

§ 1 
Zamawiający zleca po przeprowadzeniu przetargu, a Przewoźnik przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: 
„Przywóz i odwóz uczniów Zespołów Szkół w Leoncinie i Głusku w  okresie od  03.09.2007 r. do  30.06. 2010 r.” 
 

§ 2 
8. Przewoźnik przyjmuje do wykonania przywóz uczniów z następujących miejscowości (na następujących 

trasach):  
 

 
NR 

TRASY 

 
MIEJSCOWOŚCI 

 
DŁUGOŚĆ TRASY 

W KM 

 
LICZBA KURSÓW 

DZIENNIE 

LICZBA 
DOWOŻONYCH 

UCZNIÓW 
 

1. 

2. 

 

Leoncin-Nowiny-Wilkówn/Wisłą-

Leoncin 

Leoncin-Polesie-Nowiny-Leoncin 

 

 

24 

20 

 

1 

1 lub 2 

 

50 

49 

 

3 

4 

 

Leoncin -Nowiny -Głusk 

Głusk -Nowe i Stare Grochale-Nowiny 

 

28 

34 

 

1 

2 

 

17 

69 

5 

6 

Nowe i Stare Grochale- Głusk 

Głusk-Leoncin na zajęcia wf 

8 

8 

24 km w tygodniu 

 

1 

 

 

52 

 

24 

 
 

9. Przewoźnik zobowiązuje się do przywiezienia uczniów z miejscowości wymienionych w pkt. 1 pod budynki    
Zespołów  Szkół  w Leoncinie lub w Głusku nie wcześniej niż 25 minut przed rozpoczęciem zajęć 

10. Przewoźnik zobowiązuje się do odwiezienia uczniów  sprzed budynku  Zespołu  Szkół  w  Głusku 
       do  miejscowości wymienionych w pkt. 1 bezpośrednio po zakończeniu zajęć   
        (oczekując  na  młodzież 5 min                                                             
       przed  zakończeniem ostatnich  zajęć  lekcyjnych). 
 

§ 3 
1. Przewoźnik oznakuje środek transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad przewozu      
       uczniów. 
2. Przewoźnik zabezpieczy każdemu z uczniów miejsce siedzące w autobusie 
3. Przewoźnik będzie dokonywał przewozów środkiem transportu sprawnym technicznie, zgodnie 
       z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przewozu osób. 
4. Przewoźnik zatrudni kierowców i opiekunów posiadających odpowiednie kwalifikacje. 
5. Harmonogram przewozów sporządzony przez Przewoźnika stanowi integralną część umowy. 

  
§ 4 

 Przewoźnik zapewnia ubezpieczenie przewożonych uczniów od NW i OC 
 

 



§ 5 
 Umowa obowiązuje od: 03.09.2007 r  do 30.06.2010 r. 
 
 

§ 6 
 

1.Wynagrodzenie umowne ustala się na podstawie oferty cenowej z dnia  ...................... w wysokości netto: 
.......................................................  za  1 km przewozu plus podatek VAT w wysokości……%  
tj… 
 
 

§ 7 
1.Zapłata za usługi realizowana będzie po upływie rozliczanego miesiąca,  po przedłożeniu faktury przez 
Przewoźnika   wraz z wykazem ilości odbytych kursów i łącznych kilometrów       z każdego miesiąca 
potwierdzanych przez dyrektorów Zespołów Szkół w Leoncinie i Głusku                       w terminie14 dni  od 
otrzymania faktury przelewem na konto Przewoźnika:  
............................................................................................................................................................................................ 
2.Ustalone wynagrodzenie może być waloryzowane na dzień 1 sierpnia każdego roku obowiązywania umowy 
aneksem do niniejszej umowy, jeżeli zaistnieją okoliczności ( zmiana ceny paliwa większa niż 10% ustalonej w 
wyniku przetargu) uzasadniające zmiany wynagrodzenia .  
 

 
§ 8 

1. Przewoźnik  nie  będzie  naliczał  odsetek  za  niezapłacone  rachunki  przez  okres  30  dni  od  daty  
przedłożenia  faktury 
2. Przewoźnik jest   podatnikiem VAT, nr NIP  .......................................... 
3.Zamawiający nie jest podatnikiem VAT, nr NIP  ........................................ 
 

§ 9 
 Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia lub zwiększenia przewozów w sytuacji zmian 
organizacyjnych sieci szkół. 
 

§ 10 
Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 
1.  
a/ Nastąpi upadłość Przewoźnika. 
b/ Przewoźnik zaniechał realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 2 dni. 
c/ Przewoźnik 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 leży w interesie publicznym czego 
nie  
    można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Zamawiający może odstąpić od 
umowy      
    w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wówczas Przewoźnik otrzyma  
    wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy. 
 
 
2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ciągu 14 dni od zaistnienia przypadków określonych w pkt. 1a-d. 

§ 11 
Przewoźnik udziela Zamawiającemu gwarancji, iż  w  przypadku  awarii  na  trasie zabezpieczy dodatkowy 
pojazd   w  terminie  nie  późniejszym  niż   do  30  minut. 
  

§ 12 
Strony ustalają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych kary umowne,  w 
następujących wypadkach i wysokościach: 
1.      Przewoźnik zapłaci Zamawiającemu karę umowną za spóźnienie w dowozie uczniów do szkół:     

- 30-60 minut - 25% kwoty umownej za dany kurs 
2. Kara umowna określona w pkt.1 nie będzie pobierana jeśli Przewoźnik udowodni iż spóźnienie nie nastąpiło 
z  
       jego winy. 
11. Kary umowne Zamawiający będzie potrącał z miesięcznych rachunków Przewoźnika. 

 
 



§ 13 
 

2. Zamawiający może dochodzić od Przewoźnika dodatkowego odszkodowania za poniesione szkody  w 
związku      z odstąpieniem od umowy z  winy Przewoźnika. 

 
§ 14 

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

§ 15 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową 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 3 – ch  jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 otrzymuje Zamawiający a  jeden   
Przewoźnik. 
 
 
 
 
 
Przewoźnik :                                                                                               Zamawiający :        
 
 
  
 

 


