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I. Nazwa i adres Zamawiającego. Tryb udzielenia zamówienia.  

 
Zamawiającym jest: 

Gmina Trzebieszów 

21-404 Trzebieszów  

Trzebieszów Drugi 89 

powiat łukowski, woj. lubelskie 

tel. 25 796-03-55 w.205, fax 25 796-03-71 
 

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu   

   nieograniczonego na podstawie art. 39 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

   Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami). 

 

II. Informacje ogólne.  
1.Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  

   zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zwaną w dalszej   

   części „Pzp”. 

2.Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie  

   przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93; z późn.  

   zm.), jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej. 

3.Zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 Pzp, w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia  

  oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą  

  przekazywać: 

a)pisemnie: w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami; 

b)faksem (numer faksu: 25 796 03 71): w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami,  

   z zastrzeżeniem, że jej treść zostanie niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej (pod  

   rygorem nieważności); 

c)drogą elektroniczną (adres strony internetowej: http: www.e-bip.trzebieszow.pl 

-ze strony Wykonawcy: tylko w zakresie dotyczącym pobierania elektronicznej    

 wersji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz możliwością 

zapoznania się z treścią pism skierowanych do Wykonawców, 

-ze strony Zamawiającego: w zakresie udostępnienia elektronicznej wersji 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umieszczania pism 

skierowanych do Wykonawców. 

4.Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

5.Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej. 

6.Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 

7.Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych  

   Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych. 

8.Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej,   

    której mowa w art. 91a ust. 1 Pzp. 

9.Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do   

    przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 

10.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art. 82 Pzp). 

11.Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu  

     wyznaczonym przez Zamawiającego. 

12.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu.   

     Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania  
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     oferty. 

13.Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie   

     posiadająca osobowości prawnej. 

14.Wykonawcy, zgodnie z  art. 23 Pzp, mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

15.W przypadku, o którym w ust. 14, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do  

     reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo reprezentowania w  

     postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

16.Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 

17.Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 14, została wybrana jako  

     najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie  

    zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa musi  

    zawierać co najmniej: 

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego  

     swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację  

     zamówienia. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

1.Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w   

   Trzebieszowie i Publicznego Gimnazjum w Trzebieszowie oraz odwóz ze Szkoły  

   Podstawowej w Celinach w roku szkolnym 2012/2013 

 

  Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV): 

 

 60.13.00.00-8 – Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób. 

 

2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na następujące części  

   zamówienia: 

 

I.Trasa I  obejmuje dowóz i odwóz dzieci do Publicznego Gimnazjum w Trzebieszowie:  

    

   8:00 

   Trzebieszów – Leszczanka – Dębowierzchy - Trzebieszów 13 km  22 osoby 

   15:50 

   Trzebieszów – Leszczanka – Dębowierzchy 9 km  22 osoby    

     

Łącznie trasa I:  22 km 

 

II. Trasa II obejmuje dowóz i odwóz dzieci do Publicznego Gimnazjum w Trzebieszowie  

      i Szkoły Podstawowej w Trzebieszowie: 

 

    7:00 

    Trzebieszów – Wylany – Trzebieszów  7 km 20 osób 

    7:15 

    Trzebieszów – Wylany – Popławy Rogale  - Trzebieszów 10 km 20 osób 

    7:30 

    Trzebieszów – Wylany – Popławy Rogale  - Trzebieszów 10 km 15 osób 
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7:45 

Trzebieszów – Trzebieszów Kolonia 6 km 20 osób  

 

12:40 

Trzebieszów – Trzebieszów Kolonia – Wylany – Popławy Rogale 15 km 20 osób 

13:40 

Trzebieszów – Trzebieszów Kolonia – Wylany 11 km  20 osób 

13:55 

Trzebieszów – Popławy Rogale 4 km 20 osób 

14:40  

Trzebieszów – Wylany – Popławy Rogale 10 km  -8 osób 

15:30 

Trzebieszów – Wylany – Popławy Rogale 10 km 20 osób 

 

Łącznie trasa II:  83 km 

 

 

III. Trasa III obejmuje odwóz  po zajęciach lekcyjnych dzieci ze szkoły Podstawowej w   

      Celinach: 

 

14:05 

Popławy – Rogale  – Celiny – Gołowierzchy – Wólka Konopna 25 km 24 osoby 

 

Łącznie trasa III:  25 km 

 

 

w okresie od 01.09.2012r. do 30.06.2013r. 

 

Podana liczba kilometrów nie obejmuje dojazdu z bazy oraz powrotu do bazy. 

 

3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby dowożonych dzieci,  kolejności 

tras i godzin przywozów, które zostaną ustalone po opracowaniu planów lekcji. Przystanki 

zostaną określone przez dyrektora szkoły. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

odpracowania dni nauki szkolnej w soboty. Wykonawca zostanie powiadomiony o 

wystąpieniu soboty pracującej nie później niż 5 dni przed daną sobotą.   

 

4.Dzieci powinny być dowożone do każdej placówki, tj. szkoły podstawowej, gimnazjum.  

 

5.Usługa dowozu dzieci musi być realizowana BUS-em spełniającym wymagania 

określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 32, poz. 262; z późń. Zm.), w tym spełniającymi warunki dla autobusów 

szkolnych określone w § 22 tego rozporządzenia. 

 

    Do przewozu dzieci zamawiający zastrzega sobie użycie jednego BUS-a o ilości   

    miejsc siedzących minimum 20 + 1. 

 

6.Wykonawca nie może złożyć oferty na część zamówienia. 
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IV. Termin wykonania zamówienia.  

 
Zamówienie należy zrealizować w terminie: od 01.09.2012r do 30.06.2013r. 

 

 

 

 

 

 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania   

     oceny spełniania tych warunków. 
 
 

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 

1)spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2)są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, 

3)posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania krajowego drogowego przewozu  

    osób, 

4)dysponują odpowiednią ilością sprawnego taboru samochodowego,  

(Do przewozu dzieci zamawiający zastrzega sobie użycie jednego BUS-a o ilości 

miejsc siedzących minimum 20+1). 
5)posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia ( art. 23 Pzp), 

   Wykonawcy muszą: 

a)ustanowić pełnomocnika ( patrz ust.15 Rozdział II „ Informacje ogólne”), 

b) każdy z Wykonawców winien złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na 

podstawie art. 24 Pzp, 

c)wymogi zawarte w ust. 1 pkt 4-5 Wykonawcy mogą spełniać łącznie, 

d)wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertą wspólną 

 

3.Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 24  

    Pzp. 

 

4.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły 

kryteriów spełnia  lub nie spełnia tj. na podstawie analizy załączonych dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków jak wyżej, w tym jako wyznaczone minimum 

kwalifikujące do udziału w przedmiotowym postępowaniu. 

 

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy   

       w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

        
W celu potwierdzenia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

rozdziale V, Wykonawcy wraz z ofertą przedłożą następujące dokumenty: 
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1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do  

   ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru   

   w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy –   

    wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w  

    przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 pkt. 2 ustawy ( według      

    załącznika nr 6 do SIWZ). 

 

2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, 

 

3.aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub uzyskał 

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

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

 

4.licencję na wykonywanie transportu drogowego, 
 

5.oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych - załącznik nr 2 ( wraz z pisemnym zobowiązaniem innych 

podmiotów – jeżeli dotyczy), 

 

 

6.oświadczenie w zakresie przewozu osób - załącznik nr 3 

 

7.wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, urządzeń i sprzętu jakimi 

dysponuje Wykonawca - załącznik nr 4, oraz kserokopie aktualnych badań technicznych, 

dowodów rejestracyjnych i ubezpieczenia OC i NNW pojazdów. 

 

 

8. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności. 

 

9. oświadczenie, że w przypadku awarii BUS-a, przewoźnik zobowiązuje się do 

podstawienia zastępczego środka dowozu dzieci w ciągu 30 minut, mającego minimum 20 

miejsc siedzących dla pasażerów. 

 

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii 

potwierdzonych za zgodność przez osobę (osoby) uprawnioną do podpisania oferty,                   

z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 

 

10.Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy 
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złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że 

mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

 

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

dotyczących treści złożonych ofert.    

 

 

VII. Informacje o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści 

SIWZ,  pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, 

przesyłając treść pytania i odpowiedzi najpóźniej na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert. 

      Zamawiający przekaże odpowiedź Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych    

     warunków   zamówienia  bez  ujawniania  źródła  zapytania oraz udostępni je na własnej   

     stronie internetowej. 

 

2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed 

upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób 

modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazano SIWZ oraz zamieści ją na własnej stronie internetowej. 

 

3.Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: 

 

Ewa Domańska -  tel. (25)796-03-71, w godzinach pracy Gminnego Zespołu Obsługi 

Szkół i Przedszkoli w Trzebieszowie tj. od godz. 7
30

 do 15
30

 (od poniedziałku do piątku). 

 

4.Sposób przekazywania informacji określa ust. 3 Rozdziału II „Informacje ogólne”. 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium. 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

IX. Termin związania z ofertą 

 

1.Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 

 

2. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 

ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
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3.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

 

 

 

 

X. Opis sposobu przygotowania ofert. 

 

1. Oferta musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy 

wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osoby 

posiadające pisemne pełnomocnictwo. 

2. Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie musi być złożona 

i podpisana przez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno być złożone w ofercie w 

formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i powinna zawierać wymagane dokumenty. 

5. Oferta powinna być napisana na maszynie, komputerze lub czytelnie pismem 

odręcznym. 

6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i spięte w sposób trwały. 

7. Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, 

muszą być parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby 

podpisujące ofertę. 

8. Oferty powinny być jednoznaczne. 

9. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone przez tłumacza 

przysięgłego, w przeciwnym razie nie będą brane pod uwagę. 

11. W przypadku stwierdzenia, że przedstawione kopie dokumentów są nieczytelne lub 

budzą wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający będzie żądać od 

Wykonawcy przedstawienia oryginałów. 

12. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zamawiający informuje, że 

zgodnie z art. 96 ust. 3 Pzp, wszystkie oferty składane w trakcie postępowania o 

zamówienie publiczne są jawne od chwili ich otwarcia. 

13. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż 

w terminie składania ofert, zastrzegł że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca 

nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. 

 

 

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

SKŁADANIE OFERT: 
1. Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej                         

i zamkniętej kopercie lub opakowaniu. 
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2. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: 

      Gmina Trzebieszów 

      Trzebieszów Drugi 89 

      21-404 Trzebieszów  

 

3. Na kopercie (opakowaniu) należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

 

4. Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco: 

 

„Oferta przetargowa na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Trzebieszów. ” 

 

5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Trzebieszów Drugi 89, piętro I,  

pokój nr 13 w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Trzebieszowie,  

do dnia  30 lipca 2012 r. do godz. 11.00. 

 

6. Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem 

terminu do składania ofert (art. 84 Pzp). 

 

OTWARCIE OFERT: 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 lipca 2012 r. o godz. 11.10 w siedzibie Gminy 

Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 89   pokój nr 14. 

2. Otwarcie ofert jest jawne. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom 

informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

4. Podczas otwarcia ofert zostaną podane następujące informacje: nazwa i siedziba 

Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także warunki płatności. 

Informacje, o których mowa w pkt. 4, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, 

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

     5.Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu   

         przewidzianego na wniesienie protestu. 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 

1. W ofercie należy podać cenę brutto za 1 km wykonywania przewozów, uwzględniając 

wszystkie niezbędne nakłady, m.in. dojazd do miejsca dowozu i odwozu uczniów, 

godziny postojowe, inflację, wzrost cen paliwa oraz podatek od towarów i usług 

naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami 

częściowymi wystawianymi w okresach miesięcznych, a podstawą płatności będzie 

iloczyn ceny za 1km wykonywania przewozów i ilości faktycznie przejechanych 

kilometrów w dniach, w których odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 

w danym miesiącu. 

3. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać ryczałtową formę wynagrodzenia 

polegającą na ustaleniu sztywnej kwoty całkowitej. Przyjęcie wynagrodzenia 

ryczałtowego ma taki skutek, że Wykonawca nie może jednostronnie domagać się 
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jego zmiany (podwyższenia), gdyby po wykonaniu zamówienia okazało się, że 

faktyczne koszty odbiegają istotnie od wysokości ryczałtu. 

 

 

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,     

          wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

1.Jedynym kryterium oceny ofert jest cena ryczałtowa brutto. 

Ranking ofert przy uwzględnieniu w/w kryterium ustalony będzie wg wzoru, w skali do 

100 punktów: 

 

    C
min    

gdzie: 

A = ----------------- x 100   A - ilość punktów za cenę 

  C
n    

C
min

 - najniższa cena brutto 

      C
n

 - cena brutto oferty badanej 

 

2.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 

do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 91 ust. 3a Pzp). 

3.Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających 

odrzuceniu. 

4.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów 

obliczonych wg wzoru podanego w punkcie 1. 

5.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o: 

a.  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres 

wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także 

nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze 

streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b.  wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne, 

c.  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 

zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,               

o których mowa w ust. 5 lit. a, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 

dostępnym - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy Trzebieszów.    

 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w  

         celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, jest obowiązany do 

      zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia ogłoszenia wyniku. 



Znak:  INW.271.6.2012 

 

 

 

2. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, 

przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na 

warunkach wynikających z SIWZ, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że w 

postępowaniu przetargowym złożono tylko jedną ofertę lub upłynie termin związania 

ofertą. 

 

 

 

 

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

XVI. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie  

          zamówienia publicznego oraz wzór umowy.  

 

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę                

z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. O miejscu i terminie 

podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 

2. Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, umowa zostanie 

zawarta w formie pisemnej. 

3. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem wymagań i warunków Zamawiającego 

zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie. 

4. Zmiany do umowy będą mogły być dokonane na zasadach określonych w art. 144 

ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zmiany mogą dotyczyć ilości dni przewozu. 

5. Postanowienia umowy zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym integralną 

część niniejszej specyfikacji (załącznik nr 5), co ma zapobiec sytuacji, w której 

Zamawiający może zostać posądzonym, iż zataił istotne warunki umowy w celu 

nieuczciwego przeprowadzenia postępowania. 

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony przysługujących Wykonawcy w toku postępowania   

            o udzielenie zamówienia. 

 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, 

uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 

mowa w art. 154 pkt 5. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
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a. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub 

zapytania o cenę; 

b. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 

postępowaniu; 

c. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

d. odrzucenia oferty odwołującego. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej 

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów 

określonych w art. 27 ust. 2. 

8. Odwołanie wnosi się: 

-  w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w 

art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w 

przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

 

 

 

XVIII. Informacje uzupełniające. 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.       
 

 

 

 

                                                                                                          

                                                                                                           Zatwierdzam: 

                                                                                                Wójt Gminy Trzebieszów 

                                                                                                  /-/ Krzysztof Woliński                      
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                                                                                                                                                          Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

 

Nazwa 

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

 

Siedziba 

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

 

Nr telefonu/faks 

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

 

nr NIP ..............................................................................       nr REGON     .................... ....................... 

 

Dane dotyczące Zamawiającego: 
Gmina Trzebieszów 

Trzebieszów Drugi 89 

21-404 Trzebieszów 

Zobowiązania Wykonawcy: 

 

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia: dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Trzebieszów  w 

roku szkolnym 2012/2013 w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia w: 

  

Cena za 1 km brutto ................................ zł 

 

(słownie zł 

...................................................................................................................................................................... ), 

 

 

Podana cena jest kwotą ryczałtową, która nie ulegnie zmianie. Zawiera ona wszystkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT. 

 

Zobowiązujemy się wykonać zamówienie własnymi siłami / przy udziale podwykonawców* w zakresie 

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

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

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

Oferujemy następujące warunki płatności: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń 

oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 

wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

Oświadczamy, że wszystkie strony niniejszej oferty są ponumerowane i cała oferta składa się z .............. stron. 

 

 

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

Pieczęć Wykonawcy                       Data    Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń                        

        woli w imieniu Wykonawcy           
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   Załącznik nr 2 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 
WYKONAWCA w rozumieniu art. 2 pkt 11 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) 

 
 

Nazwa:   ....................................................................................................................................... 

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

Adres:      ...................................................................................................................................... 

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

Nr telefonu: .................................................  Nr faxu................................................................... 

 

REGON ......................................................   e-mail: ................................................................... 
 

 

występując jako uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dopełniając 

wymogi art. 22 ust. 1 oraz  24 ustawy PZP cytowanej ustawy, oświadczamy, że: 

 

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  

            ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawię pisemne 

zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób 

zdolnych do wykonania zamówienia; 

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

 

 

 

 

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

 Pieczęć Wykonawcy                          Data             Podpisy osób uprawnionych do składania              

        oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy           
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Załącznik nr 3 

 

DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB 

dla realizacji zamówienia publicznego na: 

 „Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Trzebieszów  w roku szkolnym 2012/2013” 

 

 

Nazwa oferenta .............................................................................................................. . 

 

Adres oferenta ................................................................................................................ 

 

Nr telefonu/faksu ........................................................................................................... . 

 

Wykaz usług realizowanych w ciągu ostatnich 3 lat, lub usług realizowanych w okresie krótszym jeżeli 

firma funkcjonuje poniżej 3 lat. 

 

L.p. Rodzaj usługi Czas 

realizacji 

Nazwa zamawiającego 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

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

       (miejscowość i data)                                                            (podpis i pieczęcie)  
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Załącznik nr 4 
 

 

W Y K A Z 

niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, urządzeń i sprzętu jakimi dysponuje 

Wykonawca 

 

 

 

Lp. 
Typ i marka 

pojazdu 
Nr rejestracyjny Rok produkcji 

Liczba miejsc 

siedzących 

Aktualne badania 

techniczne do 

dnia: 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

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

 Pieczęć Wykonawcy                          Data                    Podpisy osób uprawnionych do  składania       

             oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy   
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Załącznik Nr 5 Projekt umowy 

UMOWA NR …. 

 

zawarta w dniu …............... pomiędzy Gminą Trzebieszów, zwaną dalej „Zamawiającym”, w 

imieniu którego działa Pan Krzysztof Woliński  – Wójt Gminy Trzebieszów, 

a firmą ….............................................................................................., zwaną dalej 

„Wykonawcą” reprezentowaną przez …...................................................................................... 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest dowóz dzieci do szkół  podstawowych i gimnazjum na terenie 

Gminy Trzebieszów, w okresie od 1 września 2012 r. do 30 czerwca 2013 r., z wyłączeniem 

okresów ferii oraz dni wolnych od zajęć dydaktycznych, zgodnie ze złożoną ofertą i ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

 

§ 2 

Zakres świadczonych usług dowożenia dzieci będzie obejmował w szczególności: 

1. codzienne dowożenie dzieci zgodnie ze złożoną ofertą, harmonogramem dowozu i 

odwozu uczniów ustalonym przez Zamawiającego oraz warunkami opisanymi w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

2. podejmowanie czynności niezbędnych do bezpiecznego przewozu oraz 

zabezpieczających prawa Zamawiającego w trakcie wykonywania zamówienia; 

3. powiadamianie Zamawiającego o przewidywanych lub już zaistniałych przeszkodach                       

w przewozie. 

§ 3 

Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za wybór i działalność osób                         

i podmiotów, którym powierza wykonanie usługi, w tym na skutek konieczności wyłączenia 

własnego pojazdu wskazanego w § 4. 

 

§ 4 

1.Zamawiający zastrzega sobie, iż: 

1)do przewozów  Wykonawca będzie  używać  BUS-a: 

   typ …………………………………………………………………………………………….   

   które są wymienione w ofercie (lub równorzędnego, po uzgodnieniu z Zamawiającym); 

2)pojazdy te będą obsługiwane przez kierowców posiadających kompletne kwalifikacje                      

  do prowadzenia autobusów; 

3)opiekę nad dowożonymi uczniami zapewnia Zamawiający. 

2. Wykonawca oświadcza że pojazd podstawiony do dowożenia jest: 

1)ubezpieczony w zakresie OC, oraz została wykupiona polisa NNW dla pasażerów, 

2)sprawny techniczne i posiada aktualne badania techniczne dopuszczające do ruchu. 

 

§ 5 

 

1.Za wykonanie usługi , o której mowa w §1 Zamawiający zapłaci należność w wysokości  

…………………........zł/km  wraz z podatkiem od towarów i usług VAT. 
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2.Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie 

fakturami częściowymi wystawianymi w okresach miesięcznych, a podstawą płatności będzie 

iloczyn ceny ryczałtowej za 1 km wykonywania przewozów i ilości kilometrów 

przejechanych w dniach, w których odbywały się zajęcia dydaktyczne w danym miesiącu. 

3.Cena ryczałtowa za 1 km wykonywania przewozów, o której mowa w ust. 2, wynosi: 

   …................... zł wraz z podatkiem od towarów i usług, 

4.Płatności dokonywane będą na rachunek Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania   

   faktury. 

5.Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby  

   reprezentującej Zamawiającego. 

6.Przewoźnik zobowiązany jest prowadzić dokumentację przewozu oraz dołączyć ją do  

    faktury . 

§ 6 

1.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewożonym osobom właściwe warunki  

    bezpieczeństwa przewozu. 

2.W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia BUS-a  

    zastępczego. 

§ 7 

1.Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających                          

z niniejszej umowy, w całości lub w części. Wykonawca może jednak dokonać cesji 

wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia z tytułu umowy lub przenieść obowiązek zapłaty kar 

umownych oraz odszkodowań należnych Zamawiającemu, za uprzednią zgodą 

Zamawiającego wyrażoną na piśmie. 

2.Wykonawca nie może zaangażować do wykonania umowy podwykonawców, którzy nie 

byli wymienieni w ofercie Wykonawcy na wykonanie zamówienia publicznego, bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

3.Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień 

umowy. 

4.Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania 

swoich podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania. 

 

§ 8 

1.Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne przez 

potrącenie bezpośrednio z wynagrodzenia: 

a)za niewykonanie kursu w danym dniu - w wysokości 200% wartości usługi w tym dniu, 

b)za opóźnienie powyżej 30 minut - w wysokości 10% wartości dowozu dziennego, 

c)odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego. 

2.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy 

z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

3.Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego. 

 

§ 9 

Jeżeli wynagrodzenie nie zostanie zapłacone w ustalonym terminie, Zamawiający będzie 

płacił Wykonawcy odsetki ustawowe w wysokości określonej w odrębnych przepisach, w 

dniu ich wymagalności. 
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§ 10 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

1)w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 

miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2)w razie ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, 

3)w razie wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 

4)w przypadku nie rozpoczęcia przez Wykonawcę czynności dowożenia bez 

uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuowania przewozów pomimo wezwania 

Zamawiającego na piśmie. 

2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1)Zamawiający nie wywiązał się z zapłaty faktur w terminie 30 dni od upływu 

terminu zapłaty określonego w niniejszej umowie, 

2)Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić zobowiązań wobec 

Wykonawcy, 

3)Zamawiający nie wydał Wykonawcy niezbędnych dokumentów, uniemożliwiając 

mu prawidłowe wykonanie zadania . 

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

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4.W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

Zamawiający obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu 

wykonania części umowy oraz pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez 

Wykonawcę. 

 

§ 11 

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że 

Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu 

lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia określające warunki takiej zmiany. 

    2. Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpić może za zgodą Zamawiającego wyrażoną 

na piśmie pod rygorem nieważności, w zakresie zmiany obowiązujących przepisów w tym 

dotyczących podatku VAT. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności tras i godzin przywozów, które 

zostaną ustalone po opracowaniu planów lekcji. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość odpracowania dni nauki szkolnej w soboty. Wykonawca zostanie powiadomiony o 

wystąpieniu soboty pracującej nie później niż 5 dni przed daną sobotą. Zmiany o których 

mowa w ust. 3 nie wymagają formy aneksu   

 

 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy - Prawo przewozowe, ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy - 

Prawo zamówień publicznych. 

 

 

§ 13 
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Wszelkie spory wynikające z umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

 

§ 14 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 
 

 

 

 

 

 

         ZAMAWIAJĄCY                                                                                           WYKONAWCA 
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Załącznik nr 6 

   

 

 

 

 

Pieczęć wykonawcy                                     miejscowość, data 

…………...…………………… 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: 

Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum 

 z terenu Gminy Trzebieszów w roku szkolnym 2012/2013 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

 

Nazwa wykonawcy:  .............................................................................  

Siedziba wykonawcy:  .............................................................................  

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

 

 

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 

 

 

 

 

                                         

           

                                                                       ……………………………………………. 
                                                                                podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 

 

 


