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ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna, woj. mazowieckie, 

NIP 971 06 64 197, REGON 611015810 

tel. 24 2858054, faks 24 2858054 

Adres strony internetowej zamawiającego : www. pacyna.mazowsze.pl 

e-mail: gmina@pacyna.mazowsze.pl 

_________________________________________________________________ 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(dalej  SIWZ) 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA: 

„Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Pacynie  i 

Przedszkola Samorządowego w Pacynie z siedzibą w Skrzeszewach w roku 

szkolnym 2020/2021” 

 

Rodzaj zamówienia: usługa 

 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  

214 000 euro. 

 

Zamówienie jest podzielone na II części. 

 

 

Podstawa prawna 

Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.  z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – zwanej dalej 

ustawą.  

W postepowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych 

wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 

ze zm.). 
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Rozdział   XXXIV  Sprawy nieuregulowane w SIWZ 

Rozdział XXXV Informacja, o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 
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                               I.WYKONAWCA 

1. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, 

złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta spełnia 

wymagania określone w niniejszej SIWZ i odpowiada warunkom określonym w ustawie 

Prawo zamówień publicznych. 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się także Wykonawcy występujący wspólnie. 

4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  

w postępowaniu  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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5.  Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

II. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest : 

 Anna Marcinkowska – pracownik Urzędu Gminy w Pacynie  od poniedziałku do piątku                 

w godzinach: 8.00-14.30, tel. 24 2858080 

Uwaga:  Ze względu na określoną w rozdziale III i IV SIWZ formę porozumiewania się 

Zamawiającego i Wykonawcy, udzielane na prośbę Wykonawców ewentualne ustne 

wyjaśnienia treści SIWZ, dopóki nie zostaną potwierdzone zgodnie z procedurą określoną                 

w nw. rozdziałach , nie są dla Wykonawcy wiążące.  

III. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie 

zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 ze zm.) , 

osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).  

2. Zamawiający wskazuje następujący numer faksu: (24) 285 80 54. 

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

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentu 

pełnomocnictwa. 

5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub e-maila 

podanego przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 

Wykonawcy z treścią pisma. 

6. Oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub 

maila uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do zamawiającego przed 

upływem terminu. 

7. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać 

znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez 

Zamawiającego. 

8. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy 

kierować na adres: 
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Gmina Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna woj. mazowieckie  

z dopiskiem: Nr sprawy ZPPG.271.1.2020 

Nr faksu do przesyłania korespondencji: (24) 285  80 54 

 

Nr telefonu kontaktowego: (24) 285 80 80 

Adres poczty elektronicznej: gmina@pacyna.mazowsze.pl 

 

Uwaga: Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez 

Wykonawców powyższego wymogu. 
 

 

IV. WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJE SIWZ ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU 

SKŁADANIA OFERT 

 

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

niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął  

do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,  

o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, przy czym przedłużenie terminu 

składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania w/w wniosku. 

 

3.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym 

Zamawiający przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

 

4. Zamawiający nie przewiduje zwołania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących SIWZ. 

 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej. 

 

6. W przypadku, gdy zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuży 

termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian w ofertach, o ile uzna  

to za konieczne. Ponadto w przypadku, gdy zmiana będzie istotna , tj. w szczególności 

dotyczyć będzie określenia przedmiotu , wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny 

ofert lub sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający 

przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie tych zmian w ofertach. 

Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia (uwzględniające również 

ewentualną zmianę terminu składania ofert) w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie 

internetowej Zamawiającego oraz w swojej siedzibie. 

 

7. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, 

nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny będzie dodatkowy czas 
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na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający 

poinformuje Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na swojej 

stronie internetowej, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia 

uwzględniające zmianę terminu składania ofert w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

8. W przypadku przedłużenia terminu wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego  

i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 

 

V. OFERTA 

 

1. Ofertę stanowi wypełniony druk „OFERTA” wraz z wymaganymi oświadczeniami w tym 

pełnomocnictwem – w przypadku, gdy Wykonawcę (-ów) reprezentuje pełnomocnik. 

 

2. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

VI. JEDEN WYKONAWCA JEDNA OFERTA 

 

Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

 

VII. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE 

 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  

2. Zamówienie zostało podzielone na II części. Oznacza to, iż przy spełnieniu wszystkich 

warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

Wykonawca może złożyć ofertę dotyczącą określonej części zamówienia ustaloną przez 

Zamawiającego jako cześć I, część II, wypełniając odpowiednie elementy oferty cenowej w 

formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.  

Wykonawca może także złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej tzn. oferty 

przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SIWZ. 

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1.Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie w języku polskim. 

 

1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2) W przypadku załączenia do oferty oświadczeń sporządzonych w języku obcym, 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na 

język polski, poświadczone przez Wykonawcę. 

3) Ofertę przygotowaną z zachowaniem formy pisemnej należy sporządzić w sposób 

czytelny, na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez 

pozostawiania śladów. 

2. Treść oferty. 

Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom zawartym w treści SIWZ. Oferta musi zawierać 

wymagane w SIWZ oświadczenia oraz pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę 

(ów) reprezentuje pełnomocnik. 

 

3. Forma składanych dokumentów (oryginał/kopia). 
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1). Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone 

w formie kopii muszą być poświadczone  „za zgodność z oryginałem”. 

 

Uwaga:  Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem 

następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia , sporządzonych w postaci 

papierowej, własnoręcznym podpisem 

 

 2). Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

 

4. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 

1). Informacje zawarte w ofercie – stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 

11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U.  

z 2019r. poz. 1010), co do których, Wykonawca zastrzegł i wykazał,  

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie później niż w terminie 

składania ofert, że nie mogą być udostępnione – muszą być oznaczone klauzulą: 

 

„NIE UDOSTEPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ 

PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY  

O ZWLACZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI”. 

 

2). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

3). Strony, na których znajdują się zastrzeżone informacje należy: 

- załączyć, jako odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały, 

- ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty. 

 

Uwaga: Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki nie zastrzeżenia przez 

Wykonawcę w druku „OFERTA” informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 

5.  Poprawki w treści oferty. 

1). Zabrania się dokonywania zmian przy użyciu wszelkich maskujących sposobów np.: 

zamazywanie, zaklejanie, korek torowanie. 

2). Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas 

przygotowywania oferty, mogą być dokonane tylko poprzez przekreślenie treści, wpisanie 

zmienionej treści i parafowanie obok. 

 

6. Załączanie do oferty innych materiałów niż wymagane. 

W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego 

(np.: materiałów reklamowych, informacyjnych), zaleca się, aby stanowiły one odrębną część 

niezłączoną z ofertą w sposób trwały. 

 

7. Pełnomocnictwo. 
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1). W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 

Wykonawcy. 

2). W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa, pełnomocnictwo musi 

zostać poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza. 

 

8. Pieczęcie. 

We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczęciach, Zamawiający dopuszcza złożenie 

czytelnego podpisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis  

w przypadku pieczęci imiennej. 

 

9. Podpisy. 

 1). Osoba lub osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (wynikające z aktualnego 

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej – jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – albo 

pełnomocnictwa) w imieniu Wykonawcy winny podpisać : 

 

- każdą zapisaną (zadrukowaną) stronę druku „OFERTA” z wymaganymi oświadczeniami, 

dokumentów; 

 

- wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski). W przeciwnym wypadku 

zmiany nie będą uwzględnione. 

 

2). Podpis lub podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy (wynikające  

z aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej – jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji – albo pełnomocnictwa), w imieniu Wykonawcy muszą być czytelne lub opisane 

pieczęciami imiennymi.  

 

10. Ponumerowanie stron oferty. 

 

Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane. Zaleca się, aby ofertę 

złączyć w sposób uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki. Numeracja stron 

powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. 

 

11.Obowiązek złożenia oryginału oferty. 

 

IX. OPAKOWANIE, OZNACZENIE I ZAADRESOWANIE OFERTY 

 

1. Oryginał oferty należy umieścić w  trwale zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, 

np.: kopercie. Opakowanie powinno być zalakowane lub odpowiednio zabezpieczone                   

w sposób uniemożliwiający bezśladowe otwarcie (np.: podpisanie na wszystkich 

połączeniach). 

2. Opakowanie zewnętrzne powinno być zaadresowane na Zamawiającego z dopiskiem: 

 

Oferta na przetarg nieograniczony  pn: 
„Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Pacynie i Przedszkola 

Samorządowego w Pacynie z siedzibą w Skrzeszewach w roku szkolnym 2020/2021” 
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NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

 
 3. Opakowanie wewnętrzne poza oznakowaniem jak wyżej określono, powinno być 

oznaczone  „ORYGINAŁ” oraz opatrzone: pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy    

( ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego). 

 

Uwaga: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, ofertę 

należy opatrzyć w sposób jak opisano wyżej, pełną nazwą i dokładnym adresem wszystkich 

Wykonawców składających ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera. 

 

4. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych 

wymogów. 

X. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

 

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy w Pacynie,                     

ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna - sekretariat. 
 

XI. ZMIANY OFERTY/WYCOFANIE OFERTY 

 

1. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

 

2. Zmiany oferty należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: 

„ZMIANA OFERTY”. W przypadku złożenia oferty zamiennej, oferta pierwotna względem 

oferty zamiennej nie będzie otwierana. 

 

3. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne 

powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W celu 

sprawdzenia wiarygodności złożonego powiadomienia o wycofaniu oferty, do pisemnego 

powiadomienia należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru lub ewidencji. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do 

powiadomienia musi być również załączone pełnomocnictwo określające jego zakres  

i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone zgodnie  

z wymaganiami określonymi w SIWZ. 

 

4. Powiadomienie o wycofaniu oferty należy złożyć według takich samych zasad jak dla 

składania ofert z dopiskiem: „WYCOFANIE OFERTY”. Zwrot wycofanej oferty nastąpi po 

terminie otwarcia ofert. 

 

XII. TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 31. 07.2020 r. do godz. 11.00 

Uwaga: Dla ofert przesłanych do Zamawiającego, tak samo jak dla pozostałych składanych 

ofert, liczy się data i godzina złożenia oferty do miejsca wyznaczonego w siedzibie 

Zamawiającego. 

 

2. W przypadku, gdy oferta zostanie złożona po terminie wyznaczonym na składanie ofert, 

Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 
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 XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

 

Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 11:30  

w siedzibie Zamawiającego : Urząd Gminy w Pacynie ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna, sala 

nr 1. 

 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni . 

 

Uwaga: W przypadku przedłużenia terminu składania ofert, termin związania ofertą, o którym 

mowa powyżej ulegnie automatycznie przesunięciu o ilość dni przedłużających termin 

składania ofert. 

 

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

 

3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. O zawieszeniu 

biegu terminu związania ofertą Zamawiający poinformuje niezwłocznie Wykonawców, którzy 

złożyli oferty. 

 

4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 

terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

XVI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,                  

o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada licencję na wykonywanie  krajowego 

transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika  

drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 12140 z późn. zm.). 

Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie 

zamówienia, licencja lub zezwolenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę. 

 

2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna. 

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 
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3. Zdolność techniczna lub zawodowa. 

 

1. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować środkami transportu 

spełniającymi wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia                                    

31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.) oraz ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku 

Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U z 2020 r.  poz. 110) w następujących ilościach: 

 

1) Spełnienie warunku dla ofert częściowych:  nr 1, nr 2 nastąpi poprzez złożenie wykazu 

niezbędnego do wykonania zamówienia taboru komunikacyjnego w ilości 2 szt. autobusu 

z podaniem numeru rejestracyjnego, serii i numeru dowodu rejestracyjnego, ilości miejsc 

w autobusie, roku produkcji, daty ważności przeglądu technicznego autobusu oraz normę 

emisji spalin, którym dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca. Jeżeli w powyższym 

wykazie wykonawca wskazał środek transportu, którym będzie dysponował, należy 

dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnego do 

wykonania zamówienia  środka transportu.  

W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

wykaz taboru komunikacyjnego zwanym w SIWZ  „Wykazem taboru” – wzór stanowi 

Załącznik Nr 5 do SIWZ).  
 

 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie dysponowanie 

wyżej wymienionymi środkami transportu mogą wykazać łącznie. 

 

2.  Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami-kierowcami 

posiadającymi prawo jazdy kategorii D (dot. oferty częściowej nr 1), lub D1 ( dot. Oferty 

częściowej nr 2 stosownie do wymagań określonych w ustawie z dnia 6 września   2001 r.  o 

transporcie drogowym (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 2140 ze zm.). 

W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz 

osób– wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ).  

 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem 

wyżej wymienionymi osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący 

wspólnie. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postepowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświaczeniu tych osób. 

 

XVII. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 

 

Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa  

w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp. 

 

 

XVIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

 

UWAGA:  
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Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

1. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą w celu wstępnego 

potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału                                   

w postępowaniu. 

 

-  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

12 – 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp  – złożone zgodnie  ze wzorem stanowiącym 

 Załącznik Nr 2 do SIWZ. 

 

Uwaga:  W przypadku gdy Wykonawca powoła się na zasoby innych podmiotów powyższe 

oświadczenie musi zawierać również informację o tych podmiotach, że nie zachodzą                      

w stosunku do nich podstawy wykluczenia z postępowania. 

 

-Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – 

złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ. 

 

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca powoła się na zasoby innych podmiotów powyższe 

oświadczenie musi zawierać również informację: wskazanie podmiotu i określenie 

odpowiedniego zakresu dla wskazanego podmiotu. 

 

Powyższe oświadczenia muszą zawierać klauzulę dotyczącą podanych informacji,  

tj. oświadczenie, że wszelkie informacje w nich podane są aktualne na dzień składania ofert  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 2.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu  

na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 

25 ust. 1 pkt 3 ustawy: 

  

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

 

Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej innych podmiotów musi przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty 

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. 

 

Uwaga: W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentu , o którym mowa 

wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi , ogólnodostępnych     

i bezpłatnych baz danych Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane 

przez Wykonawcę dokumenty. 

 

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu 

na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 

25 ust. 1 pkt 1 ustawy – w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 
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1). Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na 

wykonywanie zawodu przewoźnika  drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 

r.  o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.). 

Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

 

2). Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych, o których mowa w 

Rozdz. XVI ust. 3 pkt. 1, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia 

publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, przygotowany 

zgodnie z Wykazem taboru komunikacyjnego (zwanym w SIWZ  „Wykazem taboru” – wzór 

stanowi Załącznik Nr 5  do SIWZ). 

 

3). Wykaz osób, o których mowa w Rozdz. XVI ust. 3 pkt. 2 skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, 

kontrole jakości  lub kierowanie robotami budowlanymi wraz  

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi 

osobami, przygotowany zgodnie z wykazem (zwanym w SIWZ  „Wykazem osób” – wzór 

stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ). 

 

Uwaga:  W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej  innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie , będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów , w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi 

Załącznik Nr 6 do SIWZ). 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Zamawiający informuje, że: 

 

1. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XVIII pkt 1 powinno być zgodne w treści 

ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem że w przypadku 

składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymienione 

oświadczenia muszą być złożone przez wszystkich Wykonawców występujących 

wspólnie; 

2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, 

dokument, o którym mowa w Rozdziale XVIII pkt 2, musi złożyć każdy                                 

z Wykonawców występujących wspólnie. 

3. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej  innych podmiotów – Wykonawca musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia (wzór stanowi  Załącznik Nr 6 do SIWZ). 

 

4. Dokumenty podmiotów zagranicznych. 
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a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej ,zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 

Rozdziału XVII SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju , w 

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie 

otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 

b) Dokument, o którym mowa wyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż                           

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

c) Uwaga: Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów , o których mowa powyżej zastępuje się 

je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji złożone przed 

notariuszem lub przed organem  sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego , właściwym ze względu na siedzibę 

lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Postanowienia podpkt. b) w zakresie 

terminu wystawienia wyżej wymienionych  dokumentów stosuje się odpowiednio. 

d) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę 

mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

 

 

XIX. INNE DOKUMENTY 

 

Inne dokumenty niewymienione w Rozdziale XVIII. 

 

Poza oświadczeniami, o których mowa w Rozdziale XVIII pkt 1 , Wykonawca składając 

Ofertę musi dodatkowo do tej oferty załączyć: 

 

1). Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 

do SIWZ. 

 

2). Pełnomocnictwo do podpisania oferty. 

 

Uwaga: W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik , do oferty musi być 

załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się 

wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich                      

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu                           

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego ( Rozdział I SIWZ). 

 

3). Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym 

Załącznik Nr 6 do SIWZ – jeżeli dotyczy. 
 

4). Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca 

zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – zgodny                  

w treści ze wzorem stanowiącym  Załącznik Nr 7 do SIWZ. 
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Uwaga: W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na 

przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie 

zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców” 
 

 

XX. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA OFERT 

 

1. Otwarcie ofert jest jawne. Oferty złożone w prowadzonym postępowaniu zostaną otwarte 

publicznie. 

 

2. W trakcie publicznego otwarcia ofert, Komisja Przetargowa: 

a) bezpośrednio przed otwarciem ofert, poda kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia; 

b) sprawdzi nienaruszalność opakowań z ofertami; 

c) zbada czy oferty złożone są w terminie; 

d) dokona otwarcia ofert oznaczonych napisem „zmiana oferty” (oferty pierwotne względem 

ofert, które zostały złożone jako zamienne, nie będą otwierane); 

e) dokona otwarcia pozostałych ofert , co do których stwierdzono, że nie zostały zmienione 

lub wycofane z podaniem: 

- nazwy ( firmy) oraz adresu Wykonawcy , którego oferta jest otwierana, 

- informacji dotyczących ceny oferty, 

- informacji dotyczących terminu wykonania i okresu rękojmi. 

 

3. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

- firm oraz adresów Wykonawców , którzy złożyli oferty w terminie; 

- treści zawartych w ofertach. 

 

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu 

oświadczenia  o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa   w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wzór stanowi załącznik nr 9 

do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji                                          

w postępowaniu o udzielenie zamówienia . 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie                       

o  przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy                      

z wykonawców. 

Złożenie oświadczenia wraz z ofertą dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy 

Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej. Jakakolwiek zmiana sytuacji 

Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała 

obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy. 

 

XXI. WYJAŚNIENIA ORAZ SKŁADANIE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 

OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW W TRYBIE ART. 26 UST. 3, 

PEŁNOMOCNICTW/WYJASNIEŃ TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT 
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1. Zamawiający w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy  

w określonym terminie nie złożyli oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 

lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne , zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości – do ich złożenia , uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

2. Zamawiający w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy nie 

złożyli wymaganych pełnomocnictw albo złożyli wadliwe pełnomocnictwa, chyba że mimo 

ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

 

3. Zamawiający w toku badania i oceny ofert w razie potrzeby wezwie Wykonawców                      

w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert. 

 

XXII. OCZYWISTA OMYŁKA PISARSKA/OMYŁKA RACHUNKOWA 

 

Zamawiający poprawi w ofercie: 

1. Oczywiste omyłki pisarskie, 

2. Oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek , 

3. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. 

 

XXIII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY/ODRZUCENIE OFERTY 

 

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadkach określonych w art. 24 ust.1 pkt 12-23 

lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 

ustawy Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu              

o udzielnie zamówienia. 

 

2. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 i 90 ust. 3 ustawy Pzp. 

 

 

XXIV. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT 

 

Komisja Przetargowa podda ocenie jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami i ich wagą oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnienie kryteriów: 

 

Cena   -  60% 

Parametry techniczne - rok produkcji autobusu/busa – 40 % 

 

W zakresie wyżej wymienionych kryteriów oferta może uzyskać łącznie max. 100 punktów. 

Ocena punktowa w zakresie wyżej wymienionych kryteriów zostanie dokonana zgodnie  

z formułą:  1 punkt = 1% 

 



 

17 
 

1. Ocena punktowa kryterium „Cena” dokonana zostanie zgodnie z następującym 

wzorem: 

             Minimalna cena oferowana brutto 

Cena =  ----------------------------------               x 60 

                          Cena badanej oferty brutto 

 

 Maksymalna liczba punktów - 60 

 

2. Ocena punktowa kryterium „Parametry techniczne- rok produkcji autobusu/busa” 

dokonana zostanie na podstawie : 

                                                                       

Oferta Wykonawcy zostanie oceniona w zakresie danych dotyczących roku produkcji 

autobusu/busa wymienionego w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.                                           

Oferent otrzyma w danym kryterium następującą ilość punktów: 

 

Rok produkcji samochodu  do 2000 – 0 pkt  

Rok produkcji samochodu od 2001-2006 – 10 pkt  

Rok produkcji samochodu od 2007-2012 – 20 pkt  

Rok produkcji samochodu 2013- 2016 – 30 pkt  

Rok produkcji samochodu 2017 i młodsze – 40 pkt 

 

  Minimalna ilość punktów- 0, Maksymalna liczba punktów – 40 

 

 

3. Łączna ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę będzie sumą iloczynów 

punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach i wag danego kryterium. 

 

Po = Pc +PT 

gdzie: 

 

Po – suma punktów przyznanych danej ofercie 

 

Pc  - punkty w kryterium Cena 

 

PT – punkty w kryterium Parametry techniczne- rok produkcji autobusu/busa 

 

 

XXV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 

1. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane  z wykonaniem 

zamówienia.  

2. Cena powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należytego podatku 

VAT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

3. Cena jednostkowa musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zadania, w tym 

uwzględniać koszty związane z dojazdem do miejsc, w których rozpoczyna się dowóz dzieci 

do szkół i powrotu pojazdów do miejsca docelowego oraz dojazdu do punktu początkowego 
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(pierwszego przystanku rozpoczynającego kurs komunikacji miejskiej) oraz jego powrót do 

bazy. 

4. Cena ta, określona przez oferenta zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie 

podlegała zmianom z zastrzeżeniem Rozdziału XXIX  ust. 5 pkt 7) , pkt 8), pkt 9) i pkt 10). 

5. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego                         

(w załączniku Nr 1 – druk oferty), czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT. 

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 

Zamawiający miałby obowiązek  rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

XXVI. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niewykluczonemu z postępowania, którego 

oferta nie podlega odrzuceniu i została oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie 

kryteriów oceny ofert. 

 

2.Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie zasad i kryteriów oceny ofert 

określonych w SIWZ tj. taką, która uzyska największą łączną liczbę punktów.  

 

3. Zamawiający nie przewiduje w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzenia 

aukcji elektronicznej. 

 

4. W przypadkach określonych w art. 91 ust. 4 i 6 ustawy przy wyborze najkorzystniejszej 

oferty Zamawiający uwzględni postanowienia tych przepisów. 

 

5. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o : 

 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców , którzy 

złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację; 

 

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 

c) Wykonawcach których oferty zostały odrzucone , powodach odrzucenia oferty; 

d) unieważnieniu postępowania 

 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

Ponadto informacje, o których mowa w podpkt a) i d) Zamawiający niezwłocznie udostępni 

na stronie internetowej Zamawiającego. 
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6. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie i miejscu wskazanym                        

w zaproszeniu do podpisania umowy, z uwzględnieniem postanowień art. 94 ust. 1 i 2 ustawy. 

 

7. Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy               

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki 

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

 

 

XXVII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

 

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach 

określonych w art. 93 ustawy zawiadamiając o tym równocześnie wszystkich Wykonawców 

którzy: 

 

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadkach unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, 

 

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert,   

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

2. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na 

wniosek Wykonawcy , który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu 

kolejnego postępowania , które dotyczyć będzie tego samego przedmiotu zamówienia lub 

obejmujące ten sam przedmiot zamówienia. 

 

 

XXVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY I INNYM PODMIOTOM 

 

Wykonawcy , a także innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 

w Dziale VI ustawy , jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

ODWOŁANIE 

 

1. 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. 

 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego tj: 

- określenia warunków udziału w postępowaniu, 

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

-   odrzucenia oferty odwołującego, 

- opisu przedmiotu zamówienia, 

- wyboru najkorzystniejszej oferty. 
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3. 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. 

 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa  Izby  w formie pisemnej w postaci papierowej albo w 

postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem, albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

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

tego terminu. 

 

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności , do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy , na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 

 7. Odwołanie wnosi się: 

- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

albo 

- w terminie 10 dni   - jeżeli zostały przesłane w inny sposób niż określono powyżej. 

 

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. 

 

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 

10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania 

kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

SIWZ , zamieszcza się również na stronie internetowej Zamawiającego, wzywając 

Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

 

11. Wykonawca może zgłosić  przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 

od dnia otrzymania kopii odwołania , wskazując stronę do której przystępuje i interes                           

w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie 

przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej  albo elektronicznej opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz 

Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

 

12. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego , jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte 

na korzyść jednej ze stron. 
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SKARGA DO SĄDU 

 

1.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

 

2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego. 

 

3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi                   

w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 

 

XXIX. WZÓR UMOWY 

 

1. Wzór umowy  zamówienia stanowi załącznik Nr 8 do SIWZ. 

2. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania 

umowy zgodnej z wyżej wymienionym wzorem. 

 

3. Wszelkie pytania dotyczące postanowień zawartych we wzorze umowy Wykonawca może 

zgłosić w sposób zgodny z art. 38 ustawy. 

 

4. Wzór umowy nie podlega zmianom, za wyjątkiem zmian wprowadzonych przez 

Zamawiającego do terminu składania ofert, a złożenie oferty jest równoznaczne z pełną 

akceptacją umowy przez Wykonawcę. 

 

5. Stosownie do postanowień art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy                       

w stosunku do treści  oferty.  

1). Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy                                 

o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania w zakresie: 

 

Dot. oferty 1 i 2 

a) osób wskazanych w umowie, w sytuacji zaistnienia konieczności zmiany przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy odpowiedzialnych za realizację zobowiązań stron w okresie 

trwania umowy. 

b) kierowców skierowanych do realizacji zamówienia pod warunkiem spełnienia przez te 

osoby wymagań określonych w rozdz. XVI ust. 3 pkt. 2 SIWZ. 

Dot. Oferty 1 i 2 

2). Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości km wskazanych w rozdziale 

XXXII – opis przedmiotu zamówienia, w okresie obowiązywania  umowy w przypadku 

konieczności objęcia dowozem uczniów zamieszkujących poza zakresem trasy wskazanym w 

opisie przedmiotu zamówienia. 

Dot. Oferty 1 i 2 

3) . Zamawiający przewiduje możliwość  zmniejszenia ilości km wskazanych w rozdziale 

XXXII – opis przedmiotu zamówienia, w okresie obowiązywania umowy w przypadku 

wygaśnięcia obowiązku dowozu ucznia do szkoły a także w przypadku  braku potrzeby 

dowozu ucznia (np. z powodu nieobecności ucznia w szkole). 

Dot. oferty 1 i 2 

4) . Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości km wskazanych 
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w rozdziale XXXII– opis przedmiotu zamówienia, w okresie obowiązywania  umowy w 

przypadkach zmiany tras spowodowanych warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi 

przejazd ustalonymi trasami (np. śnieżyce, zawieje, ulewy), a także w przypadkach zmian w 

organizacji ruchu drogowym (np. objazdy, zamknięcie drogi). 

Dot. oferty  

5). Zamawiający przewiduje możliwość zmiany tras i godzin w przypadku wystąpienia 

okoliczności nieprzewidzianych w organizacji roku szkolnego (np. objęcie przewozem ucznia, 

który nie korzystał z przewozu lub korzystał dotychczas z przewozu na innej trasie, lub który 

zaprzestał korzystania  z przewozu, skrócenie lekcji, odwołanie zajęć  w szkole, ustalenie dni 

wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych). 

Dot. oferty 1 i 2 

6). Środków transportu – autobusów/busów za pomocą, których wykonawca świadczył będzie 

usługi, pod warunkiem spełnienia przez pojazdy wymagań określonych w Rozdz. XVI ust. 3 

pkt. 1. 

Dot. oferty 1 i 2 

7.). Zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie lub rezygnacji z tego podwykonawcy. 

 

XXX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

 

XXXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

Wykonawca przed podpisaniem umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

zobowiązany będzie: 

1. Podać – o ile są już znane – nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi zaangażowanych w roboty budowlane lub 

usługi; 

2. Dostarczyć oryginał lub kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” umowy 

regulującej współpracę Wykonawców – w przypadku Wykonawców występujących 

wspólnie. 

 

XXXII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,  

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa polegająca na „Dowozie uczniów 

Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Pacynie i Przedszkola Samorządowego w 

Pacynie z siedzibą w Skrzeszewach w roku szkolnym 2020/2021.: 

2. Zamówienie zostało podzielone na II części jn.: 

 
a) Część I - do Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Pacynie z miejscowości:  

 

1) Przyjazdy uczniów do Szkoły Podstawowej w Pacynie do godz. 8.00  

 

ok. godz. 7.05  Pacyna – Luszyn – Kamionka - Pacyna - ok. 11 km/jeden kurs (5 x w tygodniu – ok. 36 

uczniów)  
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ok. godz. 7.25 Pacyna – Janówek - Radycza – Wola Pacyńska – Anatolin – Podczachy – Remki – 

Podczachy – Kamionka - Pacyna ok. 25 km/jeden kurs  (5 x w tygodniu – ok. 44 uczniów)  

Ogółem na w/w trasach ok. 80  osób.  

 

Możliwy II kurs na godz. 8.45 (w zależności od planu zajęć):  

ok. godz. 7.50 Pacyna – Podczachy - Remki – Podczachy – Anatolin – Wola Pacyńska - Janówek – 

Pacyna – ok. 25 km/ jeden kurs .  

Powyższe trasy obsługuje jeden autobus 

 

2)Powrót uczniów ze Szkoły Podstawowej w Pacynie po zakończonych zajęciach:  

Pacyna – Luszyn - Remki –– Podczachy – Anatolin – Janówek – Pacyna – ok. 35 km/jeden kurs  

godz. 12.45 – 5 x w tygodniu  

Pacyna – Robertów - Luszyn  - Remki –– Podczachy – Anatolin – Janówek – Pacyna – ok. 45 

km/jeden kurs  

godz. 13.30 – 5 x w tygodniu  

Pacyna – Luszyn - Remki –– Podczachy – Anatolin – Janówek – Pacyna – ok. 35 km /jeden kurs 

godz. 14.25 – 5 x w tygodniu  

godz. 15.10 – tyle razy w tygodniu ile będzie wynikać z planu lekcji  

 

Pacyna – Radycza – Wola Pacyńska – ok. 12 km dziennie/ jeden kurs 

godz. 12.45 – 5 x w tygodniu  

godz. 14.25 – 5 x w tygodniu  

godz. 15.15 – tyle razy w tygodniu ile będzie wynikać z planu lekcji  

 

2)Powyższe trasy obsługują  dwa autobusy 

 

Zamawiający informuje, iż podane wielkości w kilometrach są wielkościami szacunkowymi. 

Rozliczanie będzie następowało z faktycznego przejazdu w kilometrach oraz wynikało z 

potrzeb doboru autobusu do ilości dzieci. 

  b) Część II – do Przedszkola Samorządowego w Pacynie z siedzibą w Skrzeszewach z 

miejscowości:  

1) Przyjazd dzieci do Przedszkola w Skrzeszewach do godz. 8.00  
ok. godz. 7.10 Pacyna – Janówek - Radycza – Wola Pacyńska - Anatolin – Podczachy – Remki - 

Kamionka - Pacyna - Sejkowice - Kąty – Przylaski – Czarnów - Skrzeszewy – ok. 30 km/jeden kurs (5 

x w tygodniu - ok. 15 dzieci)  

2) Powrót dzieci z Przedszkola w Skrzeszewach po zakończonych zajęciach:  
godz. 13.00 Skrzeszewy – Czarnów- Katy - Przylaski - Sejkowice – Pacyna-  -Kamionka - Podczachy -

Remki – Anatolin – Wola Pacyńska -Radycza - Janówek – Pacyna. (4 x w tygodniu - ok. 15 dzieci)  

 

godz. 14.00 Skrzeszewy – Czarnów- Katy- Przylaski - Sejkowice - Pacyna -Kamionka -Podczachy -

Remki – Anatolin -Radycza -Wola Pacyńska-  Janówek - Pacyna ( 1 raz w tygodniu - ok. 15 dzieci)             

3) Powyższe trasy obsługuje jeden autobus 

 

Zamawiający informuje, iż podane wielkości w kilometrach są wielkościami szacunkowymi. 

Rozliczanie zaświadczone przez  Wykonawcę usługi zgodnie z niniejszą umową będzie 

następowało z faktycznego przejazdu w kilometrach oraz wynikało z potrzeb doboru autobusu 

do ilości dzieci. 
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Zaleca się, aby oferent zapoznał się z trasami przewozu uczniów przed przystąpieniem do 

przetargu. Oferent powinien zabezpieczyć bezpieczne i punktualne przewozy uczniów do 

szkoły  i przedszkola. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras i godzin w przypadku 

wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w organizacji roku szkolnego (np. objęcie 

przewozem ucznia, który nie korzystał z przewozu lub korzystał dotychczas z przewozu na 

innej trasie, lub który zaprzestał korzystania z przewozu, skrócenie lekcji, odwołanie zajęć                           

w szkole, ustalenie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych). Wykonawca  

powinien dostosować się do zaistniałej sytuacji, o której zostanie zawiadomiony przez 

Zamawiającego drogą elektroniczną   na adres wykonawcy wskazany w ofercie. 

Przewozy powinny się odbywać autobusami/busami sprawnymi technicznie, zapewniającymi 

odpowiedni komfort i bezpieczeństwo podróży oraz odpowiednio oznaczonymi. 

Środki transportu do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać warunki określone w 

przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 110 ze zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób – ustawa z dnia 6 

września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 2140 ze zm.) oraz w 

przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie  

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

2016 roku poz. 2022 ze zm.).  

 

UWAGA! W związku z powyższym rozliczenie za zwiększenie lub zmniejszenie ilości km 

na trasie odbędzie się na podstawie zestawienia ilościowego przejechanych km  razy 

ustalona w umowie stawka za 1 km trasy. Powyższe nie powoduje konieczności 

wprowadzenia zmian do umowy. 

Zamawiający wymaga świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia autobusami  

spełniającymi warunki zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) i przepisach wykonawczych do wymienionej 

ustawy, a w szczególności wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra  Infrastruktury z 

dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 305 z późn. zm.).   

 

Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania autobusem rezerwowym wymaganego typu, 

gwarantującym ciągłą obsługę linii.  

Przez okres obowiązywania umowy Wykonawca musi posiadać licencję na wykonywanie  

krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika  

drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U.  

z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.). 

Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej . 

  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki świadczenia usług został określony w 

załączniku nr 8 ) do SIWZ – wzór umowy. 
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2. Przedmiot  zamówienia  zgodnie  ze Wspólnym Słownikiem Zamówienia  (CPV): 

60100000-9 usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 

 

3. Termin wykonania zamówienia:  

a) dot. dowozu uczniów : od m-ca września 2020 r.  do m-ca czerwca 2021 r.                

w dni nauki szkolnej; 

 

 

4. Podwykonawcy. 

Wykonawca powinien wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom. 

Powyższe informacje powinny zostać podane w załączonym do oferty formularzu pn. „Zakres 

cześć/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonania Wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców „ – zgodnym w treści ze 

wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. 

 

Uwaga: W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na 

przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie 

zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”. 
 

Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi oraz 

informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi bezpośrednio 

związane z wykonaniem wyżej wymienionych usług – określają postanowienia wzoru umowy 

stanowiącej Załącznik Nr 8 do SIWZ. 

5. Sposób rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy– określają postanowienia wzoru umowy 

stanowiącej załącznik Nr 8 do SIWZ. 

6. Zgodnie z art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę: 

1) kierowcy autobusu/busa w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonywanie 

tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.  

Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą                          

w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Wykonawcy.  

 

2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę  

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę kierowcy autobusu/busa wykonujących  

wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 

oceny,  

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów,  

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

 

3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie, jednak nie krótszym niż 10 dni, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kierowcy 

autobusu/busa tj: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osoby wykonującej czynności kierowcy autobusu/busa, których dotyczy 

wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
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określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 

objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem imienia i nazwiska, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;  

 

4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osoby wykonującej wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej                            

w wysokości określonej we wzorze umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ) w sprawie zamówienia 

publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 

żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osoby wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 

 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

 XXXIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH 

 

Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych. 

 

XXXIV. SPRAWY NIEUREGULOWANE SIWZ 

 

Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wraz z aktami 

wykonawczymi do ustawy oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.  Kodeks cywilny 

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), o ile przepisy Prawa zamówień publicznych nie 

stanowią inaczej. 

XXXV. INFORMACJA, O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY PZP 

 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art.                 

67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,  

 

XXXVI. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 DOTYCZĄCA 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELU ZWIĄZANYM                                 

Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                             

z 04.05.2016, str.1) ,dalej „RODO” ,informuję ,że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Pacyna  jest Wójt 

Gminy Pacyna/Gmina Pacyna z siedzibą w: 09-541 Pacyna, ul. Wyzwolenia 7 tel. 24 285 

80 54, fax. 24 285 80 54, e-mail: gmina@pacyna.mazowsze.pl 
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Pacyna ul. Wyzwolenia 7, 

 09-541 Pacyna jest Pan Damian Busler,  e-mail: imformatyk@pacyna.mazowsze.pl 
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3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dowóz uczniów do 

Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Pacynie i Przedszkola Samorządowego w 

Pacynie z siedzibą w Skrzeszewach w roku szkolnym 2020/2021 .Rodzaj zamówienia: 

usługa, znak sprawy: ………. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 

r. poz. 1843); 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), dalej 

„ustawa Pzp”;  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje                      

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

7.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8.PosiadaPani/Pan: 

−    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

−    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 

−    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

−    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

−    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

−    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

−    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

10. Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO 

względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne 

oświadczenie zawarte w Druku oferta (załącznik nr 1 do SIWZ). 

 

XXXVII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. 

Załącznik Nr 1   -  druk  Oferta 

Załącznik Nr 2   -   Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp 

Załącznik Nr 3 -  Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu  

Załącznik  Nr 4  -  Wykaz osób 

Załącznik Nr 5    -  Wykaz taboru komunikacyjnego 

Załącznik Nr 6 -  Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 
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Załącznik Nr 7  -  Zakres – część/części przedmiotu zamówienia którego/ych wykonanie 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 

Załącznik  Nr 8  -  Wzór umowy dla oferty częściowej nr 1 i nr 2 

 

Załącznik Nr 9 -  Wzór informacji o grupie kapitałowej 

 

 

 

 

 
                                                ZATWIERDZAM 

                                                                                                                           SIWZ z załącznikami 

 

                                                                                                                 Wójt Gminy Pacyna 

 

     /-/ Krzysztof Woźniak 

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

                                             (pieczątka imienna i podpis  
                                             Kierownika Zamawiającego) 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

Druk  OFERTA 

 

Pieczęć Wykonawcy 

 

 

       GMINA PACYNA 

       ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna 

 

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz : ………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………….. 
(pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy ( siedziba albo miejsce zamieszkania).                    

W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie podać pełne nazwy (firmy) i dokładne 

adresy (siedziba albo miejsce zamieszkania) wszystkich Wykonawców występujących wspólnie  - z zaznaczeniem 

lidera) 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : 

„Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego i Przedszkola 

Samorządowego w Pacynie z siedzibą w Skrzeszewach w roku szkolnym 

2020/2021”  
składam(y) niniejszą ofertę:  

 

Oferta częściowa Nr 1 -  dowóz uczniów do Szkoły 

Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Pacynie 

1. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia wg stawki za 1 km: 

- netto ............zł/km 

słownie: ................................................................................................................ 

Podatek VAT ....... %  .............zł  ( obowiązujący w dniu składania oferty) 

- brutto .............zł/km 

słownie: ................................................................................................................ 

 

Całkowita wartość netto oferty częściowej Nr 1: 

 

         ........zł/km x 186 dni x 92 km/dzień = .................................zł 

słownie: ....................................................................................................... 

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

Całkowita wartość brutto oferty częściowej Nr 1: 

         ........zł/km x 186 dni x 92 km/dzień = .................................zł 
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słownie: ....................................................................................................... 

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

3. Parametry techniczne - rok produkcji autobusu………………..  

 

 

 

Oferta częściowa Nr 2 -  dowóz dzieci do Przedszkola 

Samorządowego w Pacynie z siedzibą w Skrzeszewach 

 

 

1. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia wg stawki za 1 km: 

 

- netto ............zł/km 

słownie: ................................................................................................................ 

Podatek VAT ....... %  .............zł ( obowiązujący w dniu składania oferty) 

- brutto .............zł/km 

słownie: ................................................................................................................ 

 

Całkowita wartość netto oferty częściowej Nr 2: 

         ........zł/km x  265 dni x 50 km/dzień = .................................zł 

słownie: ....................................................................................................... 

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

Całkowita wartość brutto oferty częściowej Nr 2: 

 ........zł/km x  265 dni x 50 km/dzień = .................................zł 

słownie: ....................................................................................................... 

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

2. Parametry techniczne - rok produkcji autobusu………………..  

3. Norma emisji spalin – Norma Euro………… 

 

 

........zł/km x  265 dni x 32 km/dzień = .................................zł 

słownie: ....................................................................................................... 

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

1. Parametry techniczne - rok produkcji busa………………..  

2.  
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I. OŚWIADCZAMY, ŻE: 

1. Akceptuję  warunki SIWZ i nie wnoszę do nich uwag. 

2. Cena wskazana w ofercie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia. 

3. Zdobyliśmy konieczne i wystarczające informacje do przygotowania oferty. 

4. Akceptuję termin zamówienia: 

a) dot. dowóz uczniów : od m-ca września 2020 r. do m-ca czerwca 2021 r. w dni 

nauki szkolnej;       

5. Akceptuję warunki płatności  określone w istotnych warunkach umowy. 

6. Jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu  składania ofert. 

7. Oświadczam, że zapoznałem się z załączonym do SIWZ wzorem umowy i 

zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty  do zawarcia umowy na ustalonych 

tam warunkach,   w miejscu i  terminie wyznaczonym  przez Zamawiającego. 

8. Oświadczamy, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na 

stronach Nr ………………….***- niniejsza oferta (której częścią są wszelkie 

załączniki do niej) jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

które chcę zastrzec przed ogólnym dostępem. 

Uwaga: ( wymagane uzasadnienie w załączeniu) 

*** odpowiednio – wpisać numery stron lub postawić kreskę. 

9. Zapoznaliśmy się i akceptujemy klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

– rozdział XXXVI SIWZ. 

10. Oświadczamy, iż w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wykonamy 

zobowiązanie polegające na zatrudnieniu osób wykonujących czynności  określone 

w opisie przedmiotu zamówienia w oparciu o umowę o pracę. 

11. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postepowaniu. **  
* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 
**W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 
4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia 
przez jego wykreślenie). 

12. Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP informuję, że wybór 

oferty 1: 

a) 1 i 2nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie 

Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć, 

b)  będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie 

Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć – w następującym zakresie: 

…………………………..…………………………………………………………2  

 

                                                           
1 Należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) albo b). 
2 Należy podać rodzaj każdego towaru / usługi oraz wartość bez podatku VAT. 
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10. Dane dotyczące wielkości przedsiębiorstwa (należy zaznaczyć jedną wybraną opcję). 

Oświadczam, że jestem - zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. - o swobodzie działalności 

gospodarczej (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2168 z późn. zm.): 

□ mikroprzedsiębiorcą - tj. przedsiębiorcą, który w co najmniej jednym z dwóch 

ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 

którego roczny obrót netto, lub roczna suma bilansowa na koniec jednego z tych lat nie 

przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. 

□ małym przedsiębiorcą - tj. przedsiębiorcą, który w co najmniej jednym z dwóch 

ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 

którego roczny obrót netto, lub roczna suma bilansowa na koniec jednego z tych lat nie 

przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro. 

□ średnim przedsiębiorcą - tj. przedsiębiorcą, który w co najmniej jednym z dwóch 

ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 

którego roczny obrót netto, lub suma bilansowa na koniec jednego z tych lat nie 

przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro. 
 

II. Integralną częścią oferty są załączone w kolejności***: 
 

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 

1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp  - stanowiącym  Załącznik Nr 2 do 

SIWZ 

 

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

–stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 

- Zakres – część/części przedmiotu zamówienia którego/ych wykonanie Wykonawca 

zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – 

zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. 

 

***Inne (wymienić jakie) 

………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

 

III. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 

poniższy adres: 

 

…………………………………………………………………………………………  

 

Nr telefonu : ………………………………….Nr fax: …………………………… 

 

E-mail: ……………………………………………………………………………… 

 

 

13. Ofertę niniejszą składamy na ………………….kolejno ponumerowanych stronach. 
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Miejsce i data …………………………………………………………………………... 

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego rejestru 

 lub ewidencji albo pełnomocnictwa) 
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Załącznik  Nr 2 do SIWZ str.1 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane  na podstawie  art.  25 a ust. 1 ustawy z  dnia 

29 stycznia  2004r.  Prawo zamówień publicznych  

dotyczące niepodlegania wykluczeniu z postępowania 
 

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:  

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

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

(pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy (siedziba albo miejsce zamieszkania) 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                        

w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

„Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Pacynie i 

Przedszkola Samorządowego w Pacynie z siedzibą w Skrzeszewach w roku 

szkolnym 2020/2021 ”  
Oświadczam, co następuje:   

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt 1 i 4 ustawy Pzp. 

 

Miejsce i data …………………………………………………………………………………... 

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na 

podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa) 

 

 

 

Oświadczam, ze zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. ……………………ustawy Pzp ( podać mającą zastosowanie podstawę 

wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1                  

i 4 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z wyżej wymienioną okolicznością na podstawie art. 

24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

 

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

 

Miejsce i data  ………………………………………………………………………………… 

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na 

podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa) 
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Załącznik  Nr 2 do SIWZ str.2 

 

 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów na którego/ych zasoby 

powołuje się w niniejszym postępowaniu tj: 

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

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

(podać pełną nazwę /firmę , adres a także w zależności od podmiotu: NIP/Pesel, KRS/CEiDG 

 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 
 

Miejsce i data …………………………………………………………………………….. 

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo    pełnomocnictwa) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne                     

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 
Miejsce i data ………………………………………………………………………………… 

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na 

podstawie odpisu  z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa). 
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                                                                                    Załącznik Nr 3 do SIWZ str. 1 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25 A UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 

2004 R.  PRAWO ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH 

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WAUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz : 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy (siedziba albo miejsce zamieszkania).                                                    

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie podać pełne nazwy (firmy) i dokładne 

adresy (siedziby albo miejsca zamieszkania) wszystkich Wykonawców występujących wspólnie – z zaznaczeniem 

lidera) 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                     

w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Pacynie i 

Przedszkola Samorządowego w Pacynie z siedzibą w Skrzeszewach 

202/2021”  

Oświadczam co następuje: 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Oświadczam , że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w Rozdziale XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Miejsce i data  ……………………………………………………………………………… 

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy  na podstawie 

odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych 

przez Zamawiającego w Rozdziale XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

w następującym zakresie: ………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 
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Miejsce i data …………………………………………………………………………………. 

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego 

rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa) 

Załącznik Nr 3 do SIWZ str. 2 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

Miejsce i data ………………………………………………………… 

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego 

rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa) 
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Pieczęć  Wykonawcy       Załącznik Nr 4 do SIWZ 

WYKAZ OSÓB dla oferty częściowej nr ………. 

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz: 

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

(pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy (siedziba albo miejsce zamieszkania).                                             

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie podać pełne nazwy (firmy) i 

dokładne adresy (siedziby albo miejsca zamieszkania) wszystkich Wykonawców występujących wspólnie – z 

zaznaczeniem lidera) 

składając ofertę  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                     

w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej 

im. J. Kusocińskiego w Pacynie i Przedszkola Samorządowego w Pacynie  

siedzibą w Skrzeszewach w roku szkolnym 2020/2021”  

Oświadczamy, że dysponujemy osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe                                      

i doświadczenie tj: 
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Lp. Imię i nazwisko Zakres 

wykonywanych 

czynności/stano

wisko 

Kwalifikacje zawodowe (kategoria prawa jazdy), 

doświadczenie 

Informacja o 

podstawie 

dysponowania 

tymi zasobami – 

potencjał 

własny/podmiot

u trzeciego 

Oferta częściowa Nr 1 -  dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w 

Pacynie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Oferta częściowa Nr 2 -  dowóz dzieci do Przedszkola Samorządowego w Pacynie z siedzibą 

w Skrzeszewach 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
Miejsce i data ………………………………………………………….............................. 

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)
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Pieczęć  Wykonawcy        Załącznik Nr 5 do SIWZ 

WYKAZ TABORU KOMUNIKACYJNEGO DLA OFERTY 

CZĘŚCIOWEJ Nr 1, 2, 

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz: 

……………………………………………………………………………………………….. 
(pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy (siedziba albo miejsce zamieszkania).                                                 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie podać pełne nazwy (firmy) i 

dokładne adresy (siedziby albo miejsca zamieszkania) wszystkich Wykonawców występujących wspólnie – z 

zaznaczeniem lidera) 

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                     

w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Pacynie i Przedszkola 

Samorządowego w Pacynie z siedzibą w Skrzeszewach w roku szkolnym 2020/2021”  

Oświadczamy, że dysponujemy niżej wymienionym taborem komunikacyjnym niezbędnym 

do wykonania zamówienia tj. 

Lp. Marka  i rok 

produkcji 

Nr 

rejestracyjny 

pojazdu 

Seria i nr 

dowodu 

rejestracyjnego 

Ilość miejsc 

siedzących 

Data ważności 

przeglądu 

technicznego 

Informacja o 

podstawie 

dysponowania 

tymi zasobami 

(Należy wpisać 

„zasoby własne” 

lub „zasoby 

udostępnione 

przez inny 

podmiot” ) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

 

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

( miejscowość, data )  (podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy ) 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 (pieczęć innego podmiotu) 

Z O B O W I A Z A N I E 

innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia 

 

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz: ……………………………………………. 

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

(pełna nazwa (firma) dokładny adres innego podmiotu oddającego do dyspozycji  

Wykonawcy swoje zasoby) 

 

zobowiązujemy sie do oddania, w rozumieniu art. 22a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia  

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), do dyspozycji: 

 

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

(pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy, któremu inny podmiot udostępnia swoje zasoby) 

 

zasobów w zakresie: zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowych* na 

potrzeby realizacji zamówienia: 

  

„Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Pacynie i 

Przedszkola Samorządowego w Pacynie z siedzibą w Skrzeszewach w roku 

szkolnym 2020/2021”  
  

 

 
 
 
Miejsce i data ………………………………. 
 
 
 
 

……………………………….……………………………….………………………………. 
(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania innego podmiotu na podstawie 

odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa) 
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               Załącznik Nr 6 str.2 do SIWZ                 

 

Lp. Zakres udostępnianych zasobów Sposób wykorzystania 
zasobów przy 
wykonywaniu 
zamówienia 

(np.: podwykonawstwo, 

doradztwo, konsultacje 

itp.) 

Charakter stosunku, jaki 
będzie łączył 
Wykonawcy z innym 
podmiotem 

(np. umowa o prace, 

umowa przedwstępna, 

umowa o dzieło itp.) 

Okres udziału innego 
podmiotu przy 
wykonywaniu 
zamówienia 

(faktyczny okres, przez 

który inny podmiot 

udostępni wykonawcy 

swoje zasoby) 

1 * Zdolności techniczne lub zawodowe: 

1) dotyczy taboru komunikacyjnego w celu 

wykonania zamówienia publicznego 

   
   
   
   
   
   

2) dotyczy osób posiadających 

kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie 

(podanie imienia i nazwiska osoby 

udostępnianej) 

   

    

Miejsce i data 

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

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania innego podmiotu na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo 

pełnomocnictwa



 

 

Załącznik Nr 7 do SIWZ 

Pieczęć Wykonawcy 

ZAKRES – CZĘŚĆ /CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, 

KTÓREGO /YCH WYKONANIE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ 

POWYDKONAWCOM WRAZ Z PODANIEM FIRM PODWYKONAWCÓW 

Dotyczy oferty częściowej Nr ………. 

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz: 

……………………………………………………………………………………………….. 
(pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy (siedziba albo miejsce zamieszkania).                                             

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie podać pełne nazwy (firmy) i 

dokładne adresy (siedziby albo miejsca zamieszkania) wszystkich Wykonawców występujących wspólnie                        

– z zaznaczeniem lidera) 

składając ofertę  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                     

w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Kusocińskiego w Pacynie i 

Przedszkola Samorządowego w Pacynie z siedzibą w Skrzeszewach w roku 

szkolnym 2020/2021”  
 

Oświadczamy, że zamierzam/y powierzyć wykonanie w następującej/ych części/ach 

następującemu/ym podwykonawcy/om  przy realizacji przedmiotowego zamówienia 

 

 

Część/Części przedmiotu zamówienia, który/e Wykonawca zamierza powierzyć do 

wykonania podwykonawcy/ om  

 

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

 

 

Pełna nazwa  (firma) podwykonawcy/ ów 

 

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

 

Uwaga:  w przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców 

należy wpisać : 

„zamówienie  zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”. 
 

 

 
Miejsce i data ………………………………………………………………..………………….. 

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odpisu z właściwego 

rejestru lub ewidencji  albo pełnomocnictwa). 



 

 

Załącznik Nr 8 do SIWZ 

                                                                                                              Wzór umowy dla oferty częściowej nr 1 i 2  

Umowa Nr  ...................... 

zawarta  w  dniu  ….......................... roku pomiędzy:  

Gminą  Pacyna z siedzibą w Pacynie przy ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna 

NIP-775-24-06-961 

reprezentowaną   przez: 

1. Krzysztofa Woźniaka – Wójta Gminy Pacyna 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Elżbiety Szymańskiej 

zwaną w dalszej  części umowy “Zamawiającym”, 

a  

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

reprezentowanym przez: 

1. …............................................................................... 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,  

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 

2019 r.  poz. 1843 ze zm.) została zawarta umowa  o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca a  Wykonawca  przyjmuje  do wykonania zadanie pod nazwą „Dowóz uczniów do Szkoły 

Podstawowej im. Kusocińskiego w Pacynie i Przedszkola Samorządowego w Pacynie z siedzibą w 

Skrzeszewach w roku szkolnym 2020/2021 „ polegające na zapewnieniu transportu uczniów do szkół i 

przedszkoli w dni nauki od poniedziałku do piątku,  zgodnie ze złożoną ofertą: 

I.  Oferta częściowa Nr 1 -  dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Pacynie  

   z miejscowości:  
 

1) Przyjazdy uczniów do Szkoły Podstawowej w Pacynie do godz. 8.00  

 

ok. godz. 7.05  Pacyna – Luszyn – Kamionka - Pacyna - ok. 11 km/jeden kurs (5 x w tygodniu – ok. 

36 uczniów)  

 

ok. godz. 7.25 Pacyna – Janówek - Radycza – Wola Pacyńska – Anatolin – Podczachy – Remki – 

Podczachy – Kamionka - Pacyna ok. 25 km/jeden kurs  (5 x w tygodniu – ok. 44 uczniów)  

Ogółem na w/w trasach ok. 80  osób.  

 

Możliwy II kurs na godz. 8.45 (w zależności od planu zajęć):  



 

 

ok. godz. 7.50 Pacyna – Podczachy - Remki – Podczachy – Anatolin – Wola Pacyńska - Janówek – 

Pacyna – ok. 25 km/ jeden kurs .  

Powyższe trasy obsługuje jeden autobus 

 

2 )Powrót uczniów ze Szkoły Podstawowej w Pacynie po zakończonych zajęciach:  

Pacyna – Luszyn - Remki –– Podczachy – Anatolin – Janówek – Pacyna – ok. 35 km/jeden kurs  

godz. 12.45 – 5 x w tygodniu  

Pacyna – Robertów - Luszyn  - Remki –– Podczachy – Anatolin – Janówek – Pacyna – ok. 45 

km/jeden kurs  

godz. 13.30 – 5 x w tygodniu  

Pacyna – Luszyn - Remki –– Podczachy – Anatolin – Janówek – Pacyna – ok. 35 km /jeden kurs 

godz. 14.25 – 5 x w tygodniu  

godz. 15.10 – tyle razy w tygodniu ile będzie wynikać z planu lekcji  

 

Pacyna – Radycza – Wola Pacyńska – ok. 12 km dziennie/ jeden kurs 

godz. 12.45 – 5 x w tygodniu  

godz. 14.25 – 5 x w tygodniu  

godz. 15.15 – tyle razy w tygodniu ile będzie wynikać z planu lekcji  

Powyższe trasy obsługują  dwa autobusy 

 

  b) Oferta częściowa nr – do Przedszkola Samorządowego w Pacynie z siedzibą w Skrzeszewach 

z miejscowości:  

 

1) Przyjazd dzieci do Przedszkola w Skrzeszewach do godz. 8.00  
ok. godz. 7.10 Pacyna – Janówek - Radycza – Wola Pacyńska - Anatolin – Podczachy – Remki - 

Kamionka - Pacyna - Sejkowice - Kąty – Przylaski – Czarnów - Skrzeszewy – ok. 30 km/jeden kurs (5 

x w tygodniu - ok. 15 dzieci)  

2) Powrót dzieci z Przedszkola w Skrzeszewach po zakończonych zajęciach:  
godz. 13.00 Skrzeszewy – Czarnów- Katy - Przylaski - Sejkowice – Pacyna-  -Kamionka - Podczachy 

-Remki – Anatolin – Wola Pacyńska -Radycza - Janówek – Pacyna. (4 x w tygodniu - ok. 15 dzieci)  

 

godz. 14.00 Skrzeszewy – Czarnów- Katy- Przylaski - Sejkowice - Pacyna -Kamionka -Podczachy -

Remki – Anatolin -Radycza -Wola Pacyńska-  Janówek - Pacyna ( 1 raz w tygodniu - ok. 15 dzieci)             

3) Powyższe trasy obsługuje jeden autobus 

 

2.Zamawiający informuje, iż podane wielkości w kilometrach, o których mowa w ust. 1   są 

wielkościami szacunkowymi. Rozliczanie za świadczone przez  Wykonawcę usługi zgodnie z 

niniejszą umową będzie następowało z faktycznego przejazdu w kilometrach oraz wynikało z 

potrzeb doboru autobusu do ilości dzieci. 

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras i godzin w przypadku wystąpienia okoliczności 

nieprzewidzianych w organizacji roku  szkolnego(np. objęcie przewozem ucznia, który nie korzystał z przewozu 

lub korzystał dotychczas z przewozu na innej trasie, lub który zaprzestał korzystania z przewozu, skrócenie lekcji, 

odwołanie zajęć  w szkole, ustalenie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych).  Wykonawca  powinien 

dostosować się do zaistniałej sytuacji, o której zostanie zawiadomiony przez Zamawiającego drogą 

elektroniczną   na adres wykonawcy wskazany w ofercie. 

 

 



 

 

§ 2. 

1. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kserokopie dowodu 

rejestracyjnego z aktualnym przeglądem technicznym samochodu, którym świadczone będą usługi przewozowe 

określone w § 1 ust. 1 umowy. 

2. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kserokopie aktualnej Polisy 

ubezpieczenia kierowcy i pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków, OC komunikacyjne. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania w każdym czasie  kontroli dokumentów, o których mowa                       
w ust. 1 i 2 przez cały okres obowiązywania umowy oraz do dokonywania kontroli wykonywanych przewozów                            
w zakresie związanym  z ustaleniami niniejszej umowy.   
 

§ 3. 
 

1. Wykonawca  oświadcza, że posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób nr 
…..........  
 
2. Wykonawca przedłoży na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, jednak 
nie krótszym niż 10 dni, oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osoby wykonującej czynności kierowcy autobusu/busa w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, których 
dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonuje osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.  
 

 
§ 4. 

 
1. Wykonawca oświadcza, że zapewnia najwyższy poziom usług, dysponuje siłami i środkami niezbędnymi do 

realizacji zadania objętego niniejsza umową, a w szczególności, że dysponuje przystosowanymi i sprawnymi 

technicznie pojazdami do przewozu dzieci i uczniów oraz odpowiednią liczbą wykwalifikowanych kierowców. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości wykonania zamówienia, także poprzez zorganizowanie  

zastępczego wykonania przewozów przez innego przewoźnika na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz na warunkach 

określonych w niniejszej umowie, w wypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających przejściowo wykonania 

umowy     przy użyciu własnych pojazdów Wykonawcy, w takim wypadku Wykonawca zapewnia transport 

zastępczy w czasie ….... minut od zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej zrealizowanie kursu. Transport 

zastępczy winien spełniać parametry określone  w specyfikacji  i ofercie dla danej trasy. 

3. O transporcie zastępczym Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego i uzyskać 

jego zgodę. 

4. Zamawiający wykona usługę dowozów uczniów  do szkół i przedszkoli korzystając z usług innego przewoźnika                                  

i obciąży kosztami Wykonawcę w następujących przypadkach:  

a) opóźnienia przekraczającego podstawienie transportu zastępczego w czasie, o którym mowa w pkt 2, 

b) podstawienia środka transportu nie odpowiadającego parametrom technicznym określonym warunkami 

przetargowymi.   

 

 



 

 

§ 5. 

1. Wykonawca z chwilą rozpoczęcia przewozu przejmuje na siebie odpowiedzialność za wynikłe szkody 

związane  z przewozem uczniów  do szkoły i przedszkola. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy. Odpowiedzialność Zamawiającego w tym zakresie jest wyłączona. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność  za te części zamówienia, które wykonuje 

przy pomocy podwykonawców. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualna polisę OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

przez cały okres trwania umowy. 

§ 6. 

Dowozy uczniów odbywać się będą pod nadzorem opiekunów, których zapewnia Zamawiający.  

§ 7. 

      1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w okresie od m-ca września 2020 r.  do m-ca    

         czerwca 2021 r. w dni nauki. 

 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie 
niewykonania lub nienależytego wykonywania   przez Wykonawcę obowiązków określonych w umowie lub 
naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy, a w szczególności: 
1) zawieszenie świadczenia usług przewozów przez jeden dzień , 
2) dwukrotnego wystąpienia braku realizacji przejazdu na trasach określonych w § 1 ust. 1 w tym samym lub  
    różnych dniach, 
3)czterokrotnego wystąpienia opóźnienia w wymiarze 15 minut w relacji do godzin rozpoczęcia przejazdów,               
    o których mowa w § 1 ust. 1w tym samym lub różnych dniach 
4)utraty przez Wykonawcę uprawnień wymaganych przez niniejszą umowę jak również określonych w zał. Nr 2 
oraz  przewidzianych przez przepisy prawa  do wykonywania przedmiotu   umowy, 
5)wykonywania zadania przez osoby nieuprawnione lub nie posiadające odpowiednich kwalifikacji. wymaganych 
przez niniejszą umowę jak również określonych w zał. Nr 2 oraz  przewidzianych przez przepisy prawa  do 
wykonywania przedmiotu , 
6) braku posiadania polisy OC, o której mowa w § 5 ust. 1. 
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć w terminie 45 dni od zaistnienia jednej z 
okoliczności , o której mowa w ust. 2 
 

§ 8. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci  Wykonawcy wynagrodzenie: 

a) dla oferty częściowej Nr 1 według  stawki w wysokości: …........ netto za 1 km plus podatek VAT w wysokości 

obowiązującej w dniu wystawienia faktury x ilość faktycznie przejechanych kilometrów  w danym miesiącu. 

b) dla oferty częściowej Nr 2 według  stawki w wysokości: …........ netto za 1 km plus podatek VAT w wysokości 
obowiązującej w dniu wystawienia faktury x ilość faktycznie przejechanych kilometrów  w danym miesiącu 
 
2. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: papierowej; 

 



 

 

3. Wynagrodzenie za wykonane usługi będzie wypłacane po zakończeniu miesiąca, w terminie 14 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego faktury papierowej, przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek 

bankowy.  

4. Faktury wystawiane będą przez Wykonawcę po uprzednim zatwierdzeniu kart drogowych za dany miesiąc 

przez Zamawiającego, które musza być dostarczone przez Wykonawcę ( w formie pisemne, elektronicznie), w 

terminie 3 dni od zakończenia miesiąca, za który wykonywana była świadczona usługa i spełnienie warunku z § 

11 ust. 8 .  

§ 9. 

Usługa dowozu uczniów do szkoły i przedszkola nie obejmuje dojazdu pojazdów Wykonawcy do miejsc, w 

których rozpoczyna się dowóz do szkół i powrotu pojazdów do miejsca docelowego. 

§ 10. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

 za każde opóźnienie w zapewnieniu transportu zastępczego w czasie ….... minut w wysokości 150,00 zł 
za każdy przypadek; 

 za niezrealizowanie jednego kursu w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek; 

 za każdorazowe wykonywanie przedmiotu umowy pojazdami niespełniającymi warunków opisanych                       
w umowie i w SIWZ lub pojazdami nie zgłoszonymi do realizacji danego zadania  w wysokości 500,00 zł 
za każdy przypadek; 

 za każdy przypadek nie wykonania obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy w wysokości 2000 zł 
za każdy stwierdzony przypadek. 

 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto w 

razie odstąpienia przez Strony od umowy z powodu okoliczności, za który odpowiada Wykonawca.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto w razie 

odstąpienia przez Strony od umowy z powodu okoliczności, za który odpowiada Zamawiający.  

4. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2 Strony maja prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego w przypadku gdy wysokość kar umownych nie pokrywa ich szkód.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z faktur wystawionych za 

realizację przedmiotu niniejszej umowy.  

§ 11. 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy  
z zastrzeżeniem, że zakres - część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca 
zamierza powierzyć podwykonawcom wraz ze wskazaniem nazw albo imion i nazwisk oraz danych 
kontaktowych Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zwany w dalszej treści umowy Wykazem - 
stanowi załącznik do niniejszej umowy. W przypadku zmiany danych zawartych w Wykazie albo 
uzupełnieniu Wykazu o nowych Podwykonawców bądź rezygnacji z Podwykonawcy zawartego w Wykazie, 
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu zaktualizowany Wykaz, o którym mowa powyżej. 

 
2. Wykonawca wykona wszystkie prace koordynując je jako Główny Wykonawca, natomiast realizację części 

przedmiotu zamówienia w zakresie ……… obejmie podwykonawca – nie dotyczy 
 



 

 

3. Za działania i zaniedbania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za postępowanie 
własne. 
 

4. Jeżeli zmiana, dodanie albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawcy 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 
spełnia je  w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

5. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu, w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty 
podpisania, kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo poświadczonej za zgodność z 
oryginałem, oraz ich zmian, w przypadku zmiany lub dodania podwykonawcy w trakcie realizacji 
zamówienia publicznego. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, podwykonawcy z dalszym 
podwykonawcą, oraz ich zmian, umowę dostarcza Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy o dalsze podwykonawstwo. 
 

6. Wykonawca zapłaci podwykonawcy i dalszym podwykonawcom całość należnej im kwoty (z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotowego zamówienia wskazanego w ofercie) za 
wykonaną pracę objętą przedmiotowym postępowania.  
 

7. Termin zapłaty przez Wykonawcę na rzecz podwykonawców lub podwykonawcy na rzecz dalszych 
podwykonawców wynosi do 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury. 
 

8. Przed wypłaceniem Wykonawcy należnego wynagrodzenia po wykonaniu przedmiotu zamówienia 
Wykonawca musi przedstawić dowody w formie pisemnej pod rygorem nieważności potwierdzające zapłatę 
wszystkich zobowiązań finansowych względem podwykonawcy, a podwykonawca względem dalszego 
podwykonawcy. 
 

§ 12. 
 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, jak również oświadczenia stron  wymagają  formy pisemnej pod rygorem 

nieważności z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 i § 8 ust. 4.  

2. Zakres możliwych do wprowadzenia zmian w niniejszej umowie, innych niż określone w § 8 umowy określony                          

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale XXIX dotyczy:  

1) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego 
na realizację przedmiotowego zadania w zakresie: 
a) osób wskazanych w umowie, w sytuacji zaistnienia konieczności zmiany przedstawicieli Zamawiającego                             
i Wykonawcy odpowiedzialnych za realizację zobowiązań stron w okresie trwania umowy; 
b) kierowców skierowanych do realizacji zamówienia pod warunkiem spełnienia przez te osoby wymagań 
określonych w rozdz. XVI ust. 3 pkt. 2 SIWZ; 
2) Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości km wskazanych w § 1 ust. 1 umowy zgodnie z 
rozdziałem XXXII – opis przedmiotu zamówienia, w okresie obowiązywania  umowy w przypadku konieczności 
objęcia dowozem uczniów zamieszkujących poza zakresem trasy wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia; 
3) Zamawiający przewiduje możliwość  zmniejszenia ilości km wskazanych  w § 1 ust. 1 umowy zgodnie                                      
z rozdziałem XXXII – opis przedmiotu zamówienia, w okresie obowiązywania umowy w przypadku wygaśnięcia 
obowiązku dowozu ucznia do szkoły a także  w przypadku  braku potrzeby dowozu ucznia (np. z powodu 
nieobecności ucznia w szkole); 
4) Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości km wskazanych   w § 1 ust. 1 umowy 
zgodnie z rozdziałem XXXII – opis przedmiotu zamówienia, w okresie obowiązywania  umowy w przypadkach 
zmiany tras spowodowanych warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi przejazd ustalonymi trasami (np. 
śnieżyce, zawieje, ulewy), a także w przypadkach zmian w organizacji ruchu drogowym (np. objazdy, zamknięcie 
drogi); 



 

 

5) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany tras i godzin w przypadku wystąpienia okoliczności 
nieprzewidzianych w organizacji roku szkolnego (np. objęcie przewozem ucznia, który nie korzystał z przewozu 
lub korzystał dotychczas z przewozu na innej trasie, lub który zaprzestał korzystania  z przewozu, skrócenie 
lekcji, odwołanie zajęć   w szkole, ustalenie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych). 
6) Środków transportu – autobusów/busów za pomocą, których wykonawca świadczył będzie usługi, pod 
warunkiem spełnienia przez pojazdy wymagań określonych w Rozdz. XVI ust. 3 pkt. 1. 
7) Zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie lub rezygnacji z tego podwykonawcy. 

 

§ 13. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustaw: Prawo zamówień publicznych, Prawo o ruchu drogowym, ustawy o transporcie drogowym i innych 

uregulowaniach prawnych związanych z przedmiotem zamówienia.  

§ 14. 

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu 

rzeczowo właściwemu według siedziby Zamawiającego.       

 

§ 15. 

Integralną częścią umowy  jest: Załącznik nr 1 – Oferta wykonawcy i  Załącznik nr 2 – Specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia. 

§ 16. 

Umowę  sporządzono  w  3-ch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  tego  2 egz.  dla  Zamawiającego, 1 egz.  

dla  Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający:                                                                      Wykonawca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 9 do SIWZ 

UWAGA: załącznik należy złożyć w terminie trzech dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej 

wykazu wykonawców, którzy złożyli oferty. 

Złożenie oświadczenia wraz z ofertą dopuszczalne jest tyko w przypadku, gdy Wykonawca nie przynależy 

do żadnej grupy kapitałowej. 

 

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

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

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

(Nazwa i adres wykonawcy) 

...................................., dnia ....................... 2020 r. 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ  

ZGODNIE Z ART. 24 ust. 11 ustawy 
 

 Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

„Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Pacynie i Przedszkola 

Samorządowego w Pacynie z siedzibą w Skrzeszewach w roku szkolnym 2020/2021”  
               

   oświadczam, co następuje: 

1) należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23 ustawy, w załączeniu przedkładam listę  * 

2) nie należę do grupy kapitałowej * 

3) nie należę do żadnej grupy kapitałowej * 

 

* niepotrzebne skreślić  

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

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 

 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione  

z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

     

               

…………….………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 


