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I Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dowozu uczniów do Zespołu Szkół im. J. Kilińskiego 

w Krapkowicach. 

2. Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

CPV: 60.13.00.00-8 – Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 

kod uzupełniający: FA 03-2 0- do użytku w szkołach 

2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera „Plan dowozu uczniów” stanowiący 

załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2.2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie dopuszcza możliwości składania ofert 

częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu zamówienia zostaną odrzucone. 

3. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 

3.1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

3.2. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe 

wykonanie zamówienia. 

3.3. Wszystkie istotne postanowienia dotyczące wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia 

określono w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 10 do niniejszej 

specyfikacji. 

4. Informacje o ofercie wariantowej, umowie ramowej i aukcji elektronicznej. 

4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

4.3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

II Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia: od 2 września 2013 r. do 27 czerwca 2014 r. 

III Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych 

warunków 

1. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące: 

1.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest uprawniony do 

wykonywania transportu drogowego, tj. posiada aktualną licencję na 

wykonywanie krajowego transportu drogowego - wymaganą na podstawie 

art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 
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z 2012 r., poz. 1265 – tekst jedn.). Zamawiający dokona oceny spełniania ww. 

warunku wg formuły spełnia/nie spełnia 

1.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia; 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że realizował 

w okresie ostatnich trzech lat co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu 

usług przewozowych osób o wartości minimum 30.000,00 zł. Weryfikacja 

spełniania tego warunku będzie następować na podstawie złożonego wykazu 

wykonanych usług zał. Nr 5 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. 

warunku wg formuły spełnia/nie spełnia. 

1.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym; 

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje środkami 

transportu przystosowanymi do przewozu osób, a w szczególności: 

- minimum jednym autobusem z klimatyzacją o liczbie miejsc siedzących co 

najmniej 53, 

- minimum jednym autobusem z klimatyzacją o liczbie miejsc siedzących co 

najmniej 21, 

Weryfikacja spełniania tego warunku będzie następować na podstawie złożonego 

wykazu taboru autobusowego zał. nr 6 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny 

spełniania ww. warunku wg formuły spełnia/nie spełnia. 

1.1.4 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub 

będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający 

uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje:  

• dwoma kierowcami z odpowiednimi kwalifikacjami do kierowania autobusami 

• dwoma opiekunami 

Weryfikacja spełniania tego warunku będzie następować na podstawie złożonego 

wykazu osób - zał. nr 7 do SIWZ oraz oświadczenia - zał. nr 8 do SIWZ, że wskazane 

osoby posiadają wymagane uprawnienia. Zamawiający dokona oceny spełniania 

ww. warunku wg formuły spełnia -nie spełnia. 

1.1.5 sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie 

spełnia. Spełnienie warunku jest rozumiane jako złożenie oświadczenia zgodnie 

z zał. nr 3 do siwz. 

1.2. spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa 

w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. 
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1.3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy 

i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia 

lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączącego go z nimi stosunków. W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów 

Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 

celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

1.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. 

1.5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których 

mowa w pkt 1.4. 

1.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy 

z warunków określonych w pkt 1.1.1. – 1.1.5. winien spełniać co najmniej jeden z tych 

Wykonawców albo wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt 1.2. 

powinien spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie. 

1.7. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na 

podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 1-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz 759 ze zm.). 

1.8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez sprawdzenie, czy 

niżej wymienione, żądane przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia potwierdzają 

spełnianie warunków wymienionych w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp. W przypadku nie 

wykazania przez Wykonawców spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, 

zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp 

z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy Pzp. 

3. Ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 będzie dokonana przez sprawdzenie, czy niżej wymienione, żądane przez 

Zamawiającego dokumenty i oświadczenia potwierdzają spełnienie przesłanek z art.24 ust.1 

ustawy Pzp. 

4. Wykonawca spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. i nie podlegający 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp., oprócz stosownych oświadczeń, o których mowa 

w Dziale IV SIWZ musi złożyć wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty 

i oświadczenia dodatkowe wskazane w SIWZ. 
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5. Zgodnie z art. 26 ust.3 ustawy Pzp. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym 

terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez 

Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, 

lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że 

mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienia postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty 

powinny potwierdzić spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 

spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż 

w dniu w którym upłynął termin składania ofert. 

IV Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu 

1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., zgodnie z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 231 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane), 

Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 

1.1. oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz; 

1.2. potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 

koncesji, zezwolenia lub licencji; 

1.3. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do siwz; 

1.4. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 

usługi lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją 

o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz; 

1.5. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
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budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do siwz; 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. zgodnie z § 3 ust.1 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 231 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, 

w jakich te dokumenty mogą być składane), Zamawiający wymaga złożenia następujących 

dokumentów: 

2.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 

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

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

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

ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert. 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 2.2., składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

3.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.1. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.  

4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej (przez grupę kapitałową: 

rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub 

pośredni przez jednego przedsiębiorę, w tym również tego przedsiębiorcę): 

4.1. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 

pkt 5, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ; 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oferta 

wspólna/Konsorcjum) 
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5.1. oświadczenie z art. 22 ust. 1 –  w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 

zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie musi zostać złożone 

przedmiotowe oświadczenie i podpisane przez tych Wykonawców, którzy spełniają 

postawione warunki. Jeżeli wykonawca A spełnia warunek art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2, 

a wykonawca B spełnia warunek art. 22 ust. 1 pkt 3 i 4, złożenie podpisów tych 

wykonawców pod jednym oświadczeniem będzie uznane jako odpowiadające warunkom 

siwz. 

5.2. oświadczenie z art. 24 ust. 1 – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 

dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia 

przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną lub jedno, podpisane przez 

wszystkich Wykonawców składających taką ofertę. 

5.3. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczące 

art. 24 ust. 1 musi złożyć w ofercie każdy z Wykonawców Konsorcjum. W przypadku 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu z art. 

22 ust. 1 ustawy pzp wystarczy, że dokumenty potwierdzające spełnianie warunków złoży 

co najmniej jeden z jej uczestników. 

5.4. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 

postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego (art. 23 ustawy pzp). Pełnomocnictwo takie należy załączyć do 

oferty. 

Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 

5.4.1. łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument) 

5.4.2. oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 

5.5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem Konsorcjum jeżeli 

załączone pełnomocnictwo nie będzie wskazywało inaczej. 

V Termin związania ofertą 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. 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. 

3. Odmowa wyrażenia zgody przez Wykonawcę nie powoduje utraty wadium, ale skutkuje 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu związania ofertą. jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po 
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wyborze oferty najkorzystniejszej obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 

dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

5. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania 

ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy Pzp). 

VI Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

VII Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

VIII Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

IX Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Oferta musi obejmować całość zamówienia. 

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę i zaproponować tylko 1 cenę, Zamawiający nie 

dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Oferta powinna zawierać oprócz dokumentów wymienionych w Dziale IV SIWZ, 

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, między innymi:  

3.1. Formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

SIWZ, 

3.2. stosowne pełnomocnictwo (a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 

wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie dokumentu lub gdy nie można 

w jednoznaczny sposób sprawdzić, czy złożony podpis w ofercie został złożony przez 

osobę/y do tego umocowane, 

3.3. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 

4. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne, albo opatrzone 

imienną pieczątką. 

5. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej na formularzu oferty, sporządzona w języku 

polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w obcym języku winien być 

złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczony przez Wykonawcę. 

6. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty cenowej 

i załączników musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów 

załączonych przez Wykonawcę. 
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7. Dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ są składane w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

8. Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę. Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub 

więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

wszystkie osoby. 

9. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być przez niego 

parafowane. 

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

11. Cena oferty powinna być podana liczbowo i słownie. 

12. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza 

siwz dokonywane będą w złotych polskich (PLN). 

13. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie część zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom (wypełnienie formularza cenowego oferty o zał. Nr 2 do 

siwz). 

13.1. Wskazane w ofercie części zamówienia, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą 

Podwykonawców zostaną przez Wykonawcę doprecyzowane. Wymaga się przed 

podpisaniem umowy wskazania prac, które będzie realizował podwykonawca, nazwę 

podmiotu, adres i inne szczegóły pozwalające zidentyfikować podmiot. 

13.2. do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 10 dni od przedstawienia mu przez 

Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z zakresem robót, nie zgłosi 

na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

13.3. do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy. Wymagania zawarte w pkt 13.2. stosuje się odpowiednio.  

14 Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, cześć oferty, która 

zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje 

stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 

mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

X Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Zespole Szkół im. J. Kilińskiego 

w Krapkowicach adres: 47-303 Krapkowice, ul. Ks. Pr. Duszy 7– sekretariat w terminie do dnia 

18.06.2012 r. do godz. 10:00 
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2. Oferty należy złożyć w kopercie ostemplowanej pieczątką firmową Wykonawcy, zamkniętej 

w sposób trwały z napisem: Zespół Szkół im. J. Kilińskiego w Krapkowicach - przetarg 

nieograniczony 

Oferta na usługę dowozu uczniów 

do Zespołu Szkół im. J. Kilińskiego w Krapkowicach 

Nie otwierać przed dniem 18.06.2013 r. godz. 10.30 

3. W przypadku ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do 

siedziby Zamawiającego. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie 

terminu do wniesienia odwołania. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu 

oferty po terminie. 

4. Tryb otwarcia ofert: 

4.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Zespole Szkół im. J. Kilińskiego 

w Krapkowicach adres: 47-303 Krapkowice, ul. Ks. Pr. Duszy 7 - w dniu 18.06.2013 r. 

o godz. 10:30; 

4.2. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia; 

4.3. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, 

których dotyczy „WYCOFANIE”. takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania; 

4.4. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert 

zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty; 

4.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający po otwarciu każdej z ofert, ogłosi obecnym: 

4.5.1. stan i ilość kopert zwierających otwieraną ofertę, 

4.5.2. nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 

4.5.3. informację dotyczącą ceny zawartej w Formularzu cenowym oferty, 

4.5.4. terminu wykonania zamówienia, 

4.5.5. okresu gwarancji, 

4.5.6. warunków płatności 

5. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im 

niezwłocznie informacje z otwarcia ofert. 

XI Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cena brutto powinna zawierać wszystkie składniki i koszty niezbędne do wykonania zamówienia 

takie jak: paliwo, amortyzacja sprzętu koszty przeglądów technicznych, napraw, wynagrodzenia 

pracowników, koszt uruchomienia taboru zastępczego w przypadku wystąpienia awarii pojazdu 

obsługującego daną trasę itp. 
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2. Ogólna wartość usługi zostanie wyliczona jako iloczyn przewidywanej ilości dni i dziennych 

kilometrów na wszystkich trasach oraz oferowanej stawki brutto za kilometr, tj. (182 dni x 106 

km x ………zł./km)  

3. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wg następujących zasad: 

a) wszystkie pozycje muszą zawierać cenę jednostkową cenę jednostkową z narzutami, 

b) wszystkie wartości winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku, 

c) brak wypełnienia i określenia wartości spowoduje odrzucenie oferty, 

d) przyjęcie wartości „0”/zero/oznaczać będzie, że wartości określone w danej pozycji 

uwzględniono w innych pozycjach lub obejmują je koszty pośrednie. 

e) upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych, 

f) cena jednostkowa po zastosowaniu upustu nie może być niższa niż koszty wytworzenia lub 

koszty własne, 

• w przypadku wystąpienia rażąco niskiej ceny zamawiający postępuje zgodnie z art. 90 

ustawy Pzp, zastrzegając sobie prawo żądania od wykonawcy przedstawienia 

szczegółowej kalkulacji ceny oferty, 

• nie przedstawienie szczegółowej kalkulacji ceny oferty w wyznaczonym przez 

zamawiającego terminie spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania, 

g) ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości brutto przedstawiona w formularzu oferty – 

załącznik Nr 2 SIWZ, 

h) wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy 

i nie będą podlegały zmianie. 

4. Cena oferty winna uwzględniać stawkę podatku VAT obowiązującą na termin składania ofert. 

Wykonawca obowiązany będzie do wystawienia faktury za realizację przedmiotu zamówienia, ze 

stawką podatku VAT obowiązującą na dzień złożenia faktury. 

5. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

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

z obowiązującymi przepisami.  

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

XII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1.1. zastaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 

postępowania, 

1.2. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 
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2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 

Cena, za realizację całego zamówienia: 100 %. 

3. Sposób oceny ofert: 

aa/ab x 100 = ilość punktów 

gdzie: 

aa – najniższa cena ofertowa 

ab – cena oferty badanej 

Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku 

4. Badanie ofert. 

4.1. w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym a Wykonawcom negocjacji dotyczących zmiany treści złożonej oferty oraz, 

z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści 

(art. 87 ust. 1). 

4.2. Zamawiający poprawia w ofercie (art. 87 ust. 2): 

4.2.1 oczywiste omyłki pisarskie, 

4.2.2 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

4.2.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

5. Sprawdzanie informacji/danych zawartych w ofertach. 

5.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty przedstawionych 

przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. 

5.2. W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie 

oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego 

odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. 

5.3. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ lub 

mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 

ustawy Pzp, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem. 

6. Oferta z rażąco niską/ wzbudzającą wątpliwość/ ceną oferty. 

6.1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 
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wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (art. 90 ust. 1 

ustawy Pzp). 

6.2. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, 

w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania 

techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla 

Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej 

na podstawie odrębnych przepisów. 

6.3. Zamawiający odrzuca ofertę (art. 90 ust. 3 Ustawy Uzp): 

6.3.1. Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub 

6.3.2. jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że 

oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

7. Uzupełnienie dokumentów i pełnomocnictw w ofercie. 

7.1. stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub 

dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez 

zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe 

pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia 

oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania, 

7.2. złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 

spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, 

w którym upłynął termin składania ofert, 

7.3. Zamawiający może także wezwać Wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie, do 

złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu. 

8. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej siwz przeprowadzone zostanie wyłącznie na 

podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie. 

9. Wykluczenie Wykonawcy. 

9.1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia 

stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, 

9.2. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni 

z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

10. Odrzucenie oferty. 
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Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 90 

ust. 3 ustawy Pzp, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

11. Unieważnienie postępowania  

11.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z przesłankami 

zawartymi w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, 

11.2. o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

11.2.1. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

11.2.2. złożyli ofertę – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert – podając uzasadnienie faktycznie i prawne, 

11.3. w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na 

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

kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje 

ten sam przedmiot zamówienia. 

12. Wybór oferty najkorzystniejszej i zawiadomienie Wykonawców o wyniku postępowania 

12.1. przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady 

i kryteria oceny ofert określone w niniejszej siwz, 

12.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, 

12.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

12.3.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

12.3.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne, 

12.3.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

12.3.4. Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po upływie którego 

umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 
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12.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informację 

o wyborze (art. 92 ust. 2), na stornie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym 

w swojej siedzibie. 

12.5. Wybranemu Wykonawcy, zostanie wskazany termin podpisania umowy. Miejsce 

podpisania umowy – siedziba zamawiającego. Wymaga się, aby przy podpisaniu umowy 

wykonawca załączył/okazał wszystkie dokumenty, które pozwolą bezspornie sprawdzić 

umocowanie do jej podpisania. 

XIII Wyjaśnienia treści SIWZ oraz jej modyfikacje 

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

warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak 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 rozpatrywania. 

3. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim 

Wykonawcom, którym doręczono siwz bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest 

udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie (www.bip.powiatkrapkowicki.pl). 

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmodyfikować treść siwz. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i informuje o ewentualnym przesunięciu 

terminu do składania ofert, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, 

zamieszcza także na tej stronie. 

5. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża 

termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano siwz, oraz zamieszcza 

informację na stronie internetowej, jeżeli siwz jest udostępniona na tej stronie. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym 

mowa w ust.1. 

XIV Określenie warunków dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty. 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy oraz określa poniżej warunki 

takiej zmiany: 
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1) zmiana wartości umowy związana ze zmianą trasy lub ilością dni świadczenia usług pod 

następującymi warunkami:  

a) wskazanie usług, które nie mogą lub nie muszą być wykonane, 

b) zmiana trasy dowozu, 

c) zgoda obu stron umowy, 

d) zmiany te muszą być korzystne dla zamawiającego, 

e) zmiany nie spowodują zwiększenia wynagrodzenia ponad kwotę wskazaną w § 6 ust. 1, 

2) zmiana terminu wykonania umowy pod następującymi warunkami: 

a) wystąpienie zdarzeń lub okoliczności, których nie można było przewidzieć, a które 

uniemożliwiają terminową realizację zadania. W szczególności zdarzenia te obejmują 

jedną z poniższych przyczyn: 

− zmiana organizacji pracy szkoły, 

− niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiajace organizację nauczania 

w ustalonych kalendarzem roku szkolnego dniach zajęć, 

−  konieczność odpracowania dni nauki w innych dniach niż ustalonych w kalendarzu 

roku szkolnego, 

b) zgoda obu stron umowy, 

c) zmiany te ze względów ekonomicznych muszą być korzystne dla zamawiającego, 

d) zmiany nie spowodują zwiększenia wynagrodzenia ponad kwotę wskazaną w § 6 ust. 1, 

2. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w umowie, o których mowa w ust. 1, zmiany te 

muszą być wprowadzone w formie pisemnego aneksu do umowy. 

XV Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami; 

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie. Dopuszcza się przekazywanie 

zawiadomień faksem i drogą elektroniczną. 

• za pomocą faksu: na Nr 77/46-63-202 

• elektronicznie: lokrapkowice@poczta.onet.pl  

• pisemnie na adres: Zespół Szkół im. J. Kilińskiego 

ul. Ks. Pr. Duszy 7 

47-303 Krapkowice 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują zawiadomienia faksem lub elektronicznie, każda 

ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
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4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 

domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty 

elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 

zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią. 

5. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: 

Stanowisko Z-ca Dyrektora 

imię i nazwisko Waldemar Krych 

tel.   77/46-63-202  

kom.   505576197 

uwagi   od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 9:00 – 12:00 

XVI Informacje o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego 

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

warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy - załącznik nr 10 do SIWZ. 

2. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Pzp Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego: 

2.1. zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

2.2. mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie 

stanowią inaczej, 

2.3. jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej, 

2.4. zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie, 

2.5. podlega unieważnieniu: 

2.5.1. jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy Pzp, 

2.5.2. zgodnie z treścią art. 140 ustawy Pzp w części wykraczającej poza określenie 

przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszej siwz. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, 

których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu 

umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

4. Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia, że uchyla się od podpisania umowy, dostarczy 

najpóźniej w dniu podpisania umowy: 
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4.1. dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpisy pod umową 

do występowania w imieniu wykonawcy i możliwości zawarcia umowy z zamawiającym 

(np. pełnomocnictwo); 

4.2. w przypadku Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej – umowę 

spółki cywilnej; 

4.3. Ksero dowodów rejestracyjnych potwierdzających ilość miejsc w autobusie. 

5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 

ustawy Uzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 

ust. 2. 

6. W przypadkach, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający zawrze umowę przed 

upływem terminu, o którym mowa w pkt 5. 

7. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni wymagań formalnych zawartych w treści niniejszej 

siwz dotyczących podpisania umowy Zamawiający wyznaczy dodatkowy/ostateczny termin 

uzupełnienia brakujących dokumentów formalnych wskazanych treścią siwz. Gdy Wykonawca na 

ponowne wezwanie nie wypełni wymagań formalnych, Zamawiający ma prawo uznać, że 

Wykonawca uchyla się od podpisania umowy. W takim przypadku będą miały zastosowanie 

przepisy: 

7.1. możliwość zastosowania art. 94 ust. 3 (wybór kolejnej oferty) 

7.2. obowiązek zastosowania art. 46 ust. 5 pkt 1 i 3 (zatrzymanie wadium). 

XVII Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy 

1. Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub 

może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych na podstawie art. 180 ust. 2 pkt. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) przysługuje odwołanie wyłącznie 

wobec czynności: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) odrzuceniu oferty odwołującego. 

2. Na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w terminie przewidzianym na 

wniesienie 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. 

3. Na podstawie art. 198a ust. 1 ustawy Pzp na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

PLAN DOWOZU UCZNIÓW 

 

Usługa dowozu 70 uczniów, która będzie obejmowała:  

Pierwsza trasa: dowóz  50 uczniów 

1. Żywocie PKS / Pietna PKS / Ściborowice PKS /Łowkowice / Strzeleczki / Dobra / Steblów 

/Krapkowice PKS Prudnicka / Krapkowice PKS 1000-lecia /Krapkowice PKS Głowackiego 

/Krapkowice PKS Drzymały / Krapkowice-Otmęt Ks. Koziołka  PKS / Krapkowice-Otmęt Zespół 

Szkół im. Jana Kilińskiego ul. Ks. Fr.Duszy7 

2. Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego ul. Ks. Fr.Duszy7 Krapkowice/ Krapkowice-Otmęt Ks. Koziołka  

PKS/Krapkowice PKS Drzymały/ Krapkowice PKS Głowackiego / Krapkowice PKS 1000-lecia/ 

Krapkowice PKS Prudnicka/ Steblów/ Dobra/ Strzeleczki /Łowkowice /Ściborowice/Pietna PKS/ 

Żywocie PKS  

długość trasy: 32 km 

 

Druga trasa: dowóz 20 uczniów 

1. Krapkowice (Otmęt) Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego / Malnia / Odrowąż PKS /Chorula PKS-

/Gogolin PKS 

2. Gogolin PKS / Chorula PKS /Malnia / Odrowąż PKS / Krapkowice (Otmęt) Zespół Szkół im. Jana 

Kilińskiego  

Długość trasy: 21 km 

 

Dzienny przejazd : 106 km  

Autobus kursuje w dni nauki szkolnej : 182 dni 

 

I trasa 
 

Nazwa miejscowości 
/przystanków 

Przywóz 
godziny 

odjazdów 

Odwóz  
godziny 

przyjazdu 

Żywocie PKS 07:12 16:01 

Pietna PKS k/szkoły 07:15 15:58 

Ściborowie PKS 07:21 15:51 

Łowkowice  07:27 15:43 

Strzeleczki 07:34 15:36 

Dobra 07:39 15:29 

Steblów 07:42 15:23 

Krapkowice PKS Prudnicka 07:45 15:18 

Krapkowice PKS 1000 lecia 07:47 15:16 

Krapkowice PKS  
Głowackiego 

07:49 xxx 

Krapkowice PKS  Drzymały xxx 15:14 

Krapkowice PKS –Otmęt 
Koziołka  

07:51 15:12 

Krapkowice PKS –Otmęt 
Ks.Duszy7 

07:53 15:10 

II trasa 
 

Nazwa miejscowości 
/przystanków 

Przywóz 
godziny 

odjazdów 

Odwóz  
godziny 

przyjazdu 

Gogolin PKS 07:25 15:33 

Chorula PKS 07:35 15:23 

Malnia PKS 07:42 15:17 

Odrowąż PKS 07:46 15:13 

Krapkowice PKS –
Otmęt Ks.Duszy7 

07:50 15:10 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 
 
……………………………………………. 

(pieczęć firmy wykonawcy) 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa:     .................................................................................................……………….. 

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

Siedziba:   .................................................................................................…..…………… 

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

województwo: ………………………………………………………………………………………. 

Adres e-mail   ....................................................................................................…………..… 

Numer telefonu  0 (**).......................................................................................................... 

Numer faksu   0 (**).......................................................................................................... 

Osobami nas reprezentującymi, które należy wpisać do umowy są: 

1. .................................................................................... 

2. .................................................................................... 

Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie prowadzonego postępowania ................................................ 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:  

„Usługę dowozu uczniów do Zespołu Szkół im. J. Kilińskiego w Krapkowicach” 

 

oferujemy wykonanie usługi: 

(za cały okres – 182 dni), zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:  

 

Cena netto:……....................zł (słownie: …………………………………….…………………………………………………….….), 

VAT: …………………………..…… zł (słownie:....................................................................................................), 

Cena brutto: ………………......zł (słownie: ………………………………………………………………………………….…………….), 

 

Stawka za 1 km w wysokości ……………………… brutto 

Termin wykonania zamówienia : od 2 września 2013 r. do 27 czerwca 2014 r. 
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Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i / lub 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa 

lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne) jest: 

Stanowisko    ………...…………………………………………………………... 

imię i nazwisko    ………………………………………...………………………...… 

tel.      0 (**)……………………………………………………………… 

fax.     0 (**)………………………………………………………………. 

* dołączyć pełnomocnictwo 

 

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1. oświadczamy, że gwarantujemy realizację przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko,  

2. oświadczamy, że wszystkie materiały i urządzenia zastosowane przy wykonywaniu zadania będą 

spełniały wymogi SIWZ, wymogi określone prawem oraz posiadać będą wymagane atesty 

i deklaracje, 

3. oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy 

konieczne informacje do przygotowania oferty, 

4. oświadczamy, że zawarte w SIWZ istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane 

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

wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

5. oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ,  

6. oświadczamy, że spełniamy warunki postępowania określone w art. 44 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

7. oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym, 

8. wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia i dokumenty 

złożyliśmy ze świadomością odpowiedzialności karnej za składnie fałszywych oświadczeń w celu 

uzyskania korzyści majątkowych (zamówienia publicznego). 

9. Zamówienie zamierzamy wykonać sami* 

10. Następujące części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom*: 

a. (zakres robót)………………………………………………………. …………………….................................................. 

b. (zakres robót)………………………………………………………. …………………….................................................. 

c.  (zakres robót)………………………………………………………. ……………………................................................. 

* niepotrzebne skreślić 
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Na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w SIWZ do oferty załączam następujące dokumenty 

- załączniki stanowiące integralna cześć oferty: 

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

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

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

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

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

 

Zastrzeżenie wykonawcy: 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej 

dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania 

(wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP) 

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

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

 

..........................,dn................. 

 

Oferta zawiera ………………. kolejno ponumerowanych i podpisanych stron 

 

 

 

 

............................................................................................. 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 

 
…………………………………………. 

(pieczęć firmy wykonawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE  
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Usługę dowozu uczniów do Zespołu Szkół im. J. Kilińskiego w Krapkowicach” 

 

 

Ja (imię i nazwisko)    ...................................................................................... 

jako upoważniony przedstawiciel wykonawcy ...................................................................................... 

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

siedziba wykonawcy:     ...................................................................................... 

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

Oświadczam, że wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, dotyczące: 

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

 

 
 
................................................................... 
                 miejscowość, data 

 
......................................................................... 
(podpis i pieczęć Wykonawcy lub osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 
 

…………………………………………. 
(pieczęć firmy wykonawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE  
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY P.Z.P. 
 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Usługę dowozu uczniów do Zespołu Szkół im. J. Kilińskiego w Krapkowicach” 

 

 

Ja (imię i nazwisko)    ........................................................................................ 

jako upoważniony przedstawiciel wykonawcy ........................................................................................ 

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

siedziba wykonawcy:     ........................................................................................ 

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

 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 

 

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

miejscowość, data 

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

(podpis i pieczęć Wykonawcy lub osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
…………………………………………. 

(pieczęć firmy wykonawcy) 
 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 
 
w zakresie niezbędnym do wykonania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców 

 
 

L.p. Przedmiot zamówienia Wartość usługi 
Okres wykonywania usług 

(od dzień-miesiąc-rok do dzień-miesiąc–rok) 
Nazwa odbiorcy i miejsce 

wykonywanych usług 

 
 
 
 

    

Załącznikami do wykazu są następujące dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie 

 
1. .................................................................... 
 
2. .................................................................... 

 

 
3. ................................................................ 
 
4. ................................................................ 

 
Uwaga! 
Należy załączyć dowody, potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
 
 

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

(miejscowość, data)           (data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
 

…………………………………………. 
(pieczęć firmy wykonawcy) 

 
 
 

WYKAZ TABORU AUTOBUSOWEGO 
w zakresie niezbędnym do wykonania spełnienia 

warunku dysponowania potencjałem technicznym 

 
 
w celu potwierdzenia wymagań określonych w Roz. III ust. 1 pkt 1.1. ppkt 1.1.3. siwz, oświadczamy, 
że zamówienie zostanie zrealizowane przy użyciu następujących jednostek sprzętowych: 
 

 

 
*  wpisać właściwy sposób dysponowania (określić, czy jest to sprzęt będący własnością Wykonawcy, czy też 
wynajęty, dzierżawiony, użyczony itp.) 

 

 

 
Uwaga: 
 
W sytuacji, gdy Wykonawca polega na potencjale technicznym innych podmiotów, na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia oraz dokumenty dotyczące: 

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; 

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

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

miejscowość, data 

 
......................................................................... 
(podpis i pieczęć Wykonawcy lub osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 

Lp Nazwa autobusu, marka typ 
Wymagane właściwości 

(ilość miejsc siedzących) 

Informacja o podstawie do 
dysponowania sprzętem 

1    

2    

3    

4    
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
 
 

…………………………………………. 
(pieczęć firmy wykonawcy) 

 
 
 

WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 
 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonywania zamówienia, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami. 
 
Na potwierdzenie, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 
wykonawca winien wykazać, że dysponuje przynajmniej:  

• dwoma kierowcami z odpowiednimi kwalifikacjami do kierowania autobusami, 

• dwoma opiekunami 

 
 

Lp. 
Imię i Nazwisko Kwalifikacje/Wykształcenie 

Zakres wykonywanych 
czynności 

Informacja o podstawie do 
dysponowania tymi osobami 

     

     

     

     

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

miejscowość, data 

 
 
 
 
 
 

......................................................................... 
(podpis i pieczęć Wykonawcy lub osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 
 
 

…………………………………………. 
(pieczęć firmy wykonawcy) 

 

 
OŚWIADCZENIE 

o posiadaniu wymaganych uprawnień  
 
 
Oświadczam/oświadczamy, że osoba/osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

w szczególności osoba/osoby wskazane w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania 

przedmiotu niniejszego postępowania. 

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

miejscowość, data 

 
 
 
 
 
 
 
 

......................................................................... 
(podpis i pieczęć Wykonawcy lub osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 
 
 

…………………………………………. 
(pieczęć firmy wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, składane w trybie art. 26 ust. 2d 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych 

 

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania 

pn.: „Usługę dowozu uczniów do Zespołu Szkół im. J. Kilińskiego w Krapkowicach” przedkładam/my 

informację o: 

 

1) przynależności do grupy kapitałowej: * 

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

2) braku przynależności do grupy kapitałowej * 

 

 

................................................................... 
miejscowość, data 

 
 

........................................................................... 
(podpis i pieczęć Wykonawcy lub osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

Uwaga 

W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca obligatoryjnie 

zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz podmiotów należących do grupy kapitałowej do której przynależy. 
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Załącznik nr 10 do siwz 

 
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
Zawarta w dniu …………………….. w Krapkowicach, pomiędzy Zespołem Szkół im. J. Kilińskiego z siedzibą 
w Krapkowicach przy ul. Ks. Pr. Duszy 7, 47-303 Krapkowice, reprezentowanym przez Panią mgr Iwonę 
Medwid - Dyrektora Zespołu Szkół im. J. Kilińskiego w Krapkowicach 
zwanym dalej Zamawiającym 
a 
……………………………………………………, NIP ………………………, REGON: ………………reprezentowanym przez:  
……………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą 
 
została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 
Podstawą zawarcia umowy jest wynik przetargu nieograniczonego z dnia ………………….. 2012 r.- protokół 
postępowania o zamówienie publiczne …………………………………... 
 

§ 2 
Przedmiotem umowy jest Usługa dowozu uczniów do Zespołu Szkół im. J. Kilińskiego w Krapkowicach 
w terminie od 2 września 2013 r. do 27 czerwca 2014 r. 
 

§ 3 
1. Zakres świadczonych usług przewozowych będzie obejmować przewóz 70 uczniów na dwóch  

trasach o ogólnej długości 106 km. 
2. Usługa realizowana będzie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od zajęć 

szkolnych,  ferii zimowych, przerw świątecznych oraz dni zatwierdzonych przez Ministra Edukacji 
Narodowej, jako dni wolne od zajęć. 

3. Dowóz uczniów obejmuje przywiezienie uczniów na zajęcia szkolne w godzinach porannych i ich 
odwiezienie w godzinach popołudniowych zgodnie z ustalonym planem stanowiącym załącznik do 
niniejszej umowy. 

4. Koordynatorem realizowanej usługi z ramienia Zamawiającego będzie Iwona Medwid. 
5. Odpowiedzialnym za wykonanie usługi z ramienia wykonawcy będzie Pan/i……………………… 
 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczących przewozu osób i bagażu ręcznego oraz posiadać wymagane prawem pozwolenia, polisy 
(w tym OC, NW) aktualne badania techniczne autobusu w całym okresie realizacji umowy. 

2. W przypadku awarii środka transportu na trasie lub niedopuszczenia go przez policję lub inne 
organy do tego uprawnione do jazdy, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w trybie 
natychmiastowym, a w przypadku braku takiej możliwości zobowiązuje się do niezwłocznego 
zapewnienia innego środka transportu o tożsamym standardzie na własny koszt. 

3. Opiekę nad przewożonymi uczniami sprawować będą opiekunowie wyznaczeni przez Wykonawcę 
po jednym na każdą trasę. 

 
§ 5 

Zamawiający jest zobowiązany wobec Wykonawcy do: 
1) dostarczania wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych do zorganizowania przewozu osób 

w szczególności zgłaszania w formie pisemnej drogą elektroniczną bądź faksem na adres e-mail: 
………………………. /fax. ……………………….. ewentualnych zmian tras i godzin przejazdów, 

2) zapłaty wynagrodzenia za wykonaną usługę. 
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§ 6 
1. Strony ustalają wysokość łącznego wynagrodzenia w kwocie ……………………….. złotych brutto 

(słownie: ………………………………………. 00/100), w tym należny podatek VAT w wysokości ……… %, 
w kwocie ……………. zł.  

2. Podstawą wynagrodzenia za wykonaną usługę będzie stawka za 1 km trasy w wysokości ……… 
brutto w tym ….%  VAT, zgodnie z oferowaną ceną wynikającą z warunków oferty. 

3. Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane w sposób następujący: dzienny przebieg 
(nie więcej niż 106 km) x stawka za 1 km przebiegu, zgodna ze stawką podaną w ust. 2 x ilość dni 
świadczenia usług w danym miesiącu z zastrzeżeniem ust. 4 

4. W przypadku, gdy dzienny przebieg ulegnie zmianie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
w szczególności związanych ze zmianą długości trasy wynagrodzenie będzie obliczane wg. ilości 
faktycznie przejechanych km. 

5. Należność z tytułu wykonywanych usług  będzie płacona na podstawie miesięcznych faktur VAT, 
w ciągu 14 dni od doręczenia faktury Zamawiającemu. 

6. Faktury wystawiane będą za 1 miesiąc tj. od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca na 
Zespół Szkół im. J. Kilińskiego w Krapkowicach, ul. Ks. Pr. Duszy 7,47-303 Krapkowice. 

7. Do każdej faktury dołączona będzie szczegółowa specyfikacja za dany miesiąc rozliczeniowy 
określająca ilość dni oraz ilość przejechanych kilometrów, które stanowią podstawę wystawienia 
faktury. 

8. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 
9. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał faktury VAT bez podpisu zamawiającego na 

fakturze. 
10. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury zamawiający zapłaci ustawowe odsetki. 
11. Za datę dokonania zapłaty uważany będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku 

Zamawiającego. 
 

§ 7 
Wykonawca jest zobowiązany wobec Zamawiającego do: 

1) wykonania usługi z należytą starannością zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
obowiązującymi normami oraz przepisami, 

2) zapewnienia wykwalifikowanej kadry do należytego wykonania przedmiotu umowy, 
3) niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach wynikających w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia. 
 

§ 8 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z następujących przyczyn: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości w tych 
okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu prawidłowego wykonania części umowy. 

2) w przypadku nienależytego wykonywania umowy z winy Wykonawcy poprzez co najmniej 
dwukrotne opóźnienie w podstawieniu autobusu, powtarzające się powyżej 15 minut 
opóźnienie w przewozie, brak zapewnienia autobusu zamiennego – w przypadku awarii 
autobusu, którym dokonywany jest przewóz,  

3) złego stanu technicznego autokarów, 
4) gdy przewoźnik nie rozpoczął czynności przewozowych bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania, złożonego na piśmie, przez Zamawiającego, 
5) brak zapewnienia opieki w czasie przewozu młodzieży, 
6) niestosownego zachowanie kierowcy lub opiekuna, 
7) nietrzeźwości kierowcy lub opiekuna, 
8) ogłoszenia upadłości lub likwidacja wykonawcy, 
9) wydania nakazu zajęcia majątku wykonawcy. 
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2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Zamawiający nie wywiązał się z zapłaty faktur w terminie 30 dni od upływu terminu zapłaty 

określonego w niniejszej umowie, 
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności w formie pisemnego 

oświadczenia wraz z uzasadnieniem. 
 

§ 9 
1. Strony postanawiają, że obowiązują je kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1,  

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego § 6 ust. 1, 

3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 200% wynagrodzenia 
należnego za dany dzień przewozowy, w którym Wykonawca nie podstawi autobusu do 
przewozu uczniów. Wynagrodzenie to będzie obliczone  jako dzienny przebieg x stawka za 1 km 
przebiegu, zgodna ze stawką podaną w § 6 ust. 2, 

4) za opóźnienie przekraczające 15 minut w przewozie, wynikające z winy Wykonawcy, zapłaci on 
Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10 % wynagrodzenia obliczonego zgodnie z pkt 3 in 
fine za każde rozpoczęte 15 minut spóźnienia. 

3. Jeżeli szkoda wyrządzona przez Wykonawcę z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania przewyższy wysokość kar umownych Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy 
odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. 

 
§ 10 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy oraz określa poniżej warunki takiej 
zmiany: 
1) zmiana wartości umowy związana ze zmianą trasy lub ilością dni świadczenia usług pod 

następującymi warunkami:  
a) wskazanie usług, które nie mogą lub nie muszą być wykonane, 
b) zmiana trasy dowozu, 
c) zgoda obu stron umowy, 
d) zmiany te muszą być korzystne dla zamawiającego, 
e) zmiany nie spowodują zwiększenia wynagrodzenia ponad kwotę wskazaną w § 6 ust. 1, 

2) zmiana terminu wykonania umowy pod następującymi warunkami: 
a) wystąpienie zdarzeń lub okoliczności, których nie można było przewidzieć, a które 

uniemożliwiają terminową realizację zadania. W szczególności zdarzenia te obejmują 
jedną z poniższych przyczyn: 

− zmiana organizacji pracy szkoły, 

− niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiajace organizację nauczania 
w ustalonych kalendarzem roku szkolnego dniach zajęć, 

−  konieczność odpracowania dni nauki w innych dniach niż ustalonych w kalendarzu roku 
szkolnego, 

b) zgoda obu stron umowy, 
c) zmiany te ze względów ekonomicznych muszą być korzystne dla zamawiającego, 
d) zmiany nie spowodują zwiększenia wynagrodzenia ponad kwotę wskazaną w § 6 ust. 1, 

2. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w umowie, o których mowa w ust. 1, zmiany te 
muszą być wprowadzone w formie pisemnego aneksu do umowy. 
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§ 11 
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 
Prawo zamówień publicznych oraz ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. 
z 2012 r. poz. 1265). 
 

§ 12 
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 13 
Oferta wykonawcy wraz z załącznikami, złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
a także specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowią integralną część niniejszej umowy. 
 

§ 14 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 


