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Zespół Szkół w Tuchowie 
 

33 – 170 Tuchów 
                                                                            
 

     Telefon/fax:   014-652-52-20 
 

E-mail:                zs.tuchow@interia.pl 

 
Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego   

w  trybie 
 

„przetargu  nieograniczonego” 

o wartości powyżej 14 000 EURO a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych                             
na  podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych 

Zamówienie  publiczne  Nr  2/2012 
 

na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”  
(Dz. U. z dnia 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) 

 
 

NA 

WYBÓR FIRMY DO WYKONANIA ZADANIA  pn.  
 

 

“Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Tuchowie” 
 
 
 

 
 
 
 

Tuchów, dn. 12.06.2012 r.  
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1. Informacje  wstępne – nazwa  i  adres  Zamawiającego 

Zamawiający 
 

Zamawiającym jest: Zespół Szkół w Tuchowie 
 

Adres:    33-170 Tuchów, ul..Jana Pawła II 6  
NIP:             993-05-64-836 
Regon:      120738490 
Telefon/fax:         14-652-52-20  
E-mail:  zs.tuchow@interia.pl 

 
Adres  strony  internetowej  na  której  umieszczona  jest  specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia 
 
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Zamowienia+publiczne/Za

mowienia+publiczne+-+ogloszenia/  
oraz   

http://www. zs.tuchow.pl 
 

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek  08:00  do 15:00 
 
Konto bankowe: Bank  Spółdzielczy  w  Bieczu  - Filia  Tuchów  Nr  24862700012023900027460013 
Rozliczenia  będą  dokonywane wyłącznie  w  walucie  polskiej. 

 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zamieszczone  zostało  na  stronie   internetowej  Portalu  UZP, tablicy  ogłoszeń                          
w  siedzibie Zespołu Szkół w  Tuchowie i Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie oraz  na  stronie  internetowej   

zamawiającego  http://www.zs.tuchow.pl a  także stronie BIP 
http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Tuchow/podmiotowe/Zamowienia+publiczne/Za

mowienia+publiczne+-+ogloszenia/ 
 

2. Numer postępowania przetargowego 
 

1 Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: Nr  ZS/ZP/--/11/12 
 
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 

 

 
3. Tryb udzielenia postępowania 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie „przetargu nieograniczonego” z zachowaniem zasad 
określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (t.j. Dz. U. Nr 113,poz.759  z dnia 08.czerwca 
2010  z późn.zm) oraz: 
• Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817)  
• Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, 

stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224, poz. 1796). 
• Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) - jeżeli przepisy ustawy Pzp  nie  stanowią 

inaczej, oraz  przepisami  wydanymi  na  podstawie  ustawy. 
• Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  1993 r. o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503  z późn. zm.) 
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4. Informacje uzupełniające  o  postępowaniu 
 

 

1. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliższego określenia,                
o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 113 
poz.759  z 08.czerwca 2010r. z późn. zm.) 

 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie w przypadkach określonych                
w art. 93 ust  1. O fakcie unieważnienia postępowania,  Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców biorących                     
w nim udział zgodnie z art. 93 ust 3. 

 

3. Zgodnie z art. 38 ust. 4 Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem 
terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona w 
ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej  
Zamawiającego, zostanie  także  niezwłocznie przekazana  wszystkim Wykonawcom   i będzie dla nich wiążąca 

 

4. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający może 
przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie takich zmian w ofertach, jeżeli będzie to 
niezbędne. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający zamieści 
w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w BZP przedłużając termin składania ofert o czas niezbędny na 
wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 uPzp 

 

5. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny 
dodatkowy czas na wprowadzenie takich zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje 
wykonawców, którym  przekazano  SIWZ, oraz  zamieści  taką  informację  na  swojej   stronie internetowej.  

 Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia, ustalenia oraz zmiany, w tym zmiana terminu składania ofert, a także pytania 
 wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące dla wszystkich wykonawców. 

 

6. Zamawiający  nie  przewiduje  zawarcia  umowy  ramowej. 
 

7. Zamawiający nie przewiduje wyboru  najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej . 
 

8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek o  których mowa w art. 151a ustawy. 
 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych  kopii  dokumentów. 
 
 
 
 

5. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, oraz przekazywania  
oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumienia się 
z wykonawcami 

 
 
1. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców. Wyjaśnienia warunków  

specyfikacji  zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie, w art. 38 ust. 2.                                            
 

2. W  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne  wnioski, oświadczenia, zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający                     
i  wykonawcy   przekazują  pisemnie, faksem  lub  drogą  elektroniczną. 

 

3. W  związku  z  wyborem  przez  Zamawiającego  także  drogi  elektronicznej  i  faksowej, każda  ze  stron  na  żądanie  
drugiej  niezwłocznie  potwierdza  fakt  ich  otrzymania. 

 

4. Pytanie powinno być opatrzone nazwą stawiającego je wykonawcy. Kopie odpowiedzi zamawiającego wraz z treścią 
pytania (lecz bez ujawniania danych dotyczących wykonawcy, który zadał pytanie) zostaną zgodnie z art. 38 ust. 2 
umieszczone na stronie internetowej zamawiającego i będą wysłane w takim samym terminie do wszystkich 
wykonawców. 

 

5. Osobami  uprawnionymi  do bezpośredniego  kontaktowania  się  z   wykonawcami  są: 
Dyrektor Zespołu Szkół w Tuchowie– mgr Józef Wzorek, telefon/fax: 14 652-52-20 w godz. 08.00–12.00 lub                            
Sekretarz Zespołu Szkół w Tuchowie– Teresa Drogoś telefon/fax: 14 652-52-20 w godz. 08.00–12.00  (w  sprawach  
dotyczących  przedmiotu  zamówienia oraz procedury przetargowej) 
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6.   Opis  przedmiotu  zamówienia 
 
 

Przedmiotem wykonania jest: 
 

Usługa dowozu uczniów Zespołu Szkół  w Tuchowie z miejscowości: 

-   Dąbrówka Tuchowska,  

 -  Tuchów Kielanowice,  

 - Tuchów Wołowa, 

w dniach, w których odbywają się zajęcia lekcyjne.  
Przewoźnik oznakuje środek transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad przewozu i 
zabezpieczy każdemu z uczniów miejsce siedzące w autobusie. Przewoźnik  będzie dokonywał przewozów 
środkiem transportu sprawnym technicznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przewozu osób. 
Przewoźnik zatrudni kierowców posiadających odpowiednie kwalifikacje. 
 
KOD CPV –  60.13.00.00-8   
    

HARMONOGRAM  DOWOZU  DZIECI  OD  04.09.2012 r.  DO 28.06.2013 r. 
  

Godzina  przyjazdu  do  

szkoły/odjazdu  po  zajęciach Przebieg trasy dowozu 

(Nazwa miejscowości) 

Długość 

km 

dziennie 

Ilość uczniów  

przewożonych  

danym kursem Przyjazd   Odjazd 

Liczba dni 

 od04.09.2012  

do 28.06.2013r. 

Uwagi 

Dąbrówka 
Tuchowska 

3,5 km/ 
2 kursy 

7 km 
36 745 

12.30 
lub 

13.30 

Tuchów 
Kielanowice 

3,5 km/  
2 kursy 

7 km 
40 745 

12.30 
lub 

13.30 

Tuchów Wołowa 
3 km/ 

2 kursy 
6 km 

30 730 
12.30 
lub 

13.30 

OGÓŁEM 20 km 106 x x 

187  dni 

 

 
Uwaga* - liczba uczniów dowożonych poszczególnymi kursami oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć 

lekcyjnych mogą ulec zmianie, po ułożeniu tygodniowego planu lekcji. 
 

LICZBA  DOWOŻONYCH  UCZNIÓW 

Liczba  dowożonych  uczniów  do  szkoły  od 04 września 2012 do 28 czerwca 2013 roku 
 

Razem 105  
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7. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6
i 7 oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli Zamawiający przewiduje 
udzielenie takich zamówień. 

 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt. 6 i 7.   
 
 

8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą 
niezwłocznie, chyba że prośba  o wyjaśnienie specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na mniej niż  2 dni przed 
terminem otwarcia ofert, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3  ustawy  Prawo zamówień publicznych. 
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 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. 

2. Oferty należy składać do dnia 26.06.2012r. do godziny 9.00 w siedzibie Zamawiającego – Zespół Szkół                             
w Tuchowie – pokój Dyrektora. 

 3.  Kolejność otwierania ofert  zgodna  będzie  z  kolejnością  rejestracji  ich  wpływu  do  Zamawiającego. 
 4.  Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.06.2012 r. o godzinie 9.15 w siedzibie Zamawiającego – Zespół 

Szkół w Tuchowie – pokój Dyrektora.                        
5. Zgodnie z art. 92 uPzp po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców o 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, a wykonawcę którego oferta została uznana za najkorzystniejszą o terminie                        
i miejscu podpisania umowy. 

 
 
9.   Termin  wykonania  zamówienia 
 
Realizacja zamówienia – od 4września 2012 r. do 28 czerwca 2012 r.  – zgodnie z harmonogramem sporządzonym na 
etapie podpisania umowy. 
 

 

10.   Termin  związania  z  ofertą 
 

Wymagany termin związania z ofertą - 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 
 
11.  Opis  części  zamówienia, jeżeli  zamawiający  dopuszcza  składanie  ofert  częściowych 
 
Zamawiający  nie  dopuszcza  składania  ofert  częściowych 
 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Opis  sposobu  przedstawienia  ofert  wariantowych, oraz  minimalne  warunki  jakim  muszą  
odpowiadać  oferty  wariantowe, jeżeli  zamawiający  dopuszcza  ich  składanie 

 
Zamawiający  nie  dopuszcza  składania  ofert  wariantowych 
 

13.  Określenie  części  zamówienia, które  mogą  być  powierzone  podwykonawcom 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na udział podwykonawców w realizacji zamówienia. 
 

14.  Wymagania  dotyczące  wadium 
 
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium. 
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15.  Wymagania  dotyczące  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy 
 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 
 

 

16. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków 
 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:  
 
 
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
 

 

A. Posiadają uprawnienia  do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania.  

 

Przedmiotowy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca udokumentuje uprawnienia do występowania                    
w obrocie prawnym. 
 

Ocena tego warunku będzie dokonana na podstawie: 
 

• aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 
24 ust.1 pkt. 2 ustawy; 

 

• przedstawienia przez wykonawcę aktualnej licencji na wykonywanie przewozu pasażerskiego. 
 

 
B. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania całości zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.  

 
 
 

a/ w zakresie wymaganej wiedzy i doświadczenia – Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał się co najmniej                    
2 usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia.  

 
 Ocena tego warunku dokonana będzie na podstawie:  
  

• wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,                   
w  zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia 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, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania                
i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie. - załącznik nr 5 SIWZ.  

 
 

 
Do każdej pozycji wyszczególnionej w załączniku nr 5 SIWZ należy załączyć dokument potwierdzający 
należyte wykonanie zamówienia.  
 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że wspólnie spełniają powyższy 
warunek. 

 
 

  b/  w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  do wykonania zamówienia.  
 

 Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował: 
 

• środkami transportu przystosowanymi do przewozu dzieci (autobus), w ilości co najmniej 2 szt., 
posiadającymi aktualne badania diagnostyczne i aktualne przeglądy techniczne autobusów przeznaczonych 
do przewozu dzieci – załącznik nr 4 SIWZ 

 
 Ocena tego warunku będzie dokonana w oparciu o: 
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• wykaz środków transportu jakimi dysponuje Wykonawca, odpowiednich do realizacji zamówienia                              

– załącznik nr 4 SIWZ 
• aktualne badania diagnostyczne i przeglądy techniczne pojazdów, które zostaną użyte do wykonania 

zamówienia, z podaniem roku produkcji pojazdu i nr rejestracyjnego. 
 

 

 

  W przypadku nie dysponowania osobami   zdolnymi do wykonania zamówienia, lub nie posiadania potencjału 
technicznego, należy przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.  

        c/ w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia – Zamawiający wymaga aby 
wykonawca dysponował: 

- osobami posiadającymi wymagane uprawnienia do prowadzenia pojazdów  typu autobus wraz z aktualnymi 
badaniami lekarskimi. 

Ocena tego warunku będzie dokonana w oparciu o: 

- wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – załącznik nr 4 SIWZ 

- oświadczenia wykonawcy , że osoby , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 
stosowne uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

W przypadku nie dysponowania osobami zdanymi do wykonywania zamówienia, należy przedstawić pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonywania zamówienia. 

 

 

 C/ Spełniają warunki dotyczące  sytuacji ekonomicznej i finansowej  
 

W zakresie wymaganej sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający wymaga, aby wykonawca był 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie 
mniejszą niż  100 000 zł. 
 

 
 Ocena tego warunku zostanie dokonania w oparciu o: 
 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia  na kwotę nie mniejszą niż  100 000 zł. 

• oświadczenia, że wykonawca znajduje się w dobrej kondycji finansowej i ekonomicznej złożonego w 
dokumencie o nazwie „Oświadczenie – załącznik nr 3 SIWZ 

                   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że wspólnie spełniają powyższy warunek. 
 
 D/  Nie podlegają wykluczeniu z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 uPzp 

Przedmiotowy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca udokumentuje, że brak jest podstaw do 
wykluczenia z niniejszego postępowania. 

 
         Ocena tego warunku zostanie dokonania w oparciu o: 

 

• aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i 
społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
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Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2B uPzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
wykonawca przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów wszystkie dokumenty wymienione powyżej. 
 
 

 
 
 

17. Wykaz oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu 

 
 

Każdy  Wykonawca  przystępujący do przetargu  winien złożyć oświadczenie, że: 
 

• posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień; 

• posiada wiedzę i doświadczenie; 
• dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
• znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
 

Ponadto Zamawiający żąda złożenia oświadczenia, że wykonawca: 
 

- nie posiada podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 
ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 1uPzp.; 

 - w przypadku wyboru oferty podpisze umowę, której projekt załączono do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w terminie i czasie wskazanym przez Zamawiającego, 

-  realizując  zamówienie  publiczne  w  ciągu  ostatnich  3  lat  przed  wszczęciem  postępowania  nie  wyrządził 
szkody, nie  wykonując  zamówienia  lub  wykonując  je  z  nienależytą  starannością, 

- oferowany tabor samochodowy spełnia wszystkie warunki zamówienia, a w szczególności posiada wszystkie 
wymagane przeglądy i aktualne badania techniczne; 

- wszyscy pracownicy skierowani do realizacji zamówienia będą posiadać wymagane kwalifikacje techniczne                   
i  aktualne  badania  lekarskie, 

 

 

Po zapoznaniu się z wszystkimi warunkami zamówienia, projektem umowy i załącznikami akceptują je bez 
zastrzeżeń 

 
 

18. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia  
warunków udziału w postępowaniu 

 
Od wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest, w celu potwierdzenia spełnienia warunków,               
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy, przedstawienie wymienionych niżej dokumentów.  
Dokumenty te, zgodnie  z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Prezesa  Rady  Ministrów   z dnia  31 grudnia 
2009 r. /Dz. U. z  30  grudnia 2009 r. Nr 226, poz. 1817./, winny  być  aktualne  w  terminie  składania  ofert  i   mogą być 
przedstawione w formie  oryginałów  lub  poświadczonych  kopii  Za  zgodność  z  oryginałem.  
Potwierdzenie zgodności należy dokonać na każdej stronie dokumentu. 
 
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące oświadczenia                     
i dokumenty: 
 
� oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1i że nie 

podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 uPzp – zgodnych z treścią załącznika      
nr 3 SIWZ . 

 

�    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy; 

 

�    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega               
z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub  

 
 rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -   
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 wystawionego nie  wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
 udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
 

�   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

 
W przypadku wnoszenia wspólnej oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
należy dołączyć oświadczenie Wykonawców, że ich zobowiązania co do wykonania zamówienia są solidarne,                     
a także oświadczenia  i  dokumenty  potwierdzające  spełnienie  warunków  o  których  mowa  w  pkt. 16  SIWZ  
 
 

Każdy  z  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  składa  dokumenty  tak  jakby  sam  
ubiegał  się o  udzielenie  zamówienia  publicznego. 
 
W zakresie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w zakresie wymaganego doświadczenia i potencjału 
ludzkiego oraz zdolności finansowej, Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania potencjałów wszystkich 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
 

Ponadto w  przypadku  Wykonawców   wspólnie  ubiegających się  o zamówienie, wykonawcy  ustanawiają  pełnomocnika  
do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania    ich  w  postępowaniu                                       
i  zawarcia  umowy  w sprawie  zamówienia  publicznego. 

 

W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę/y                                   
nie  wymienione w dokumencie rejestracyjnym wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne  pełnomocnictwo.  
Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w formie oryginału  lub  notarialnie  potwierdzonej  kopii.  
 

 
Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa  w  art. 23  ust. 1  uPzp  zostanie  wybrana, zamawiający  przed  
podpisaniem  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  zażąda  przedstawienia  umowy  regulującej   
współpracę  podmiotów  występujących  wspólnie.  
 Należy przedstawić: 

� dokumenty potwierdzające , że osoby które wykonywać będą zamówienie posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
� wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykonania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie ,podaniem ich wartości, przedmiotu dot. 
wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są  
wykonywane należycie  

 
� wykaz osób (kierowców) zawierający potwierdzenie wymaganych kwalifikacji i doświadczenia w wykonywaniu 

zamówień jak w niniejszym postępowaniu /załączyć uprawnienia kierowców i aktualne badania lekarskie/ 
� kserokopie badań technicznych pojazdów, które zostaną użyte do wykonania zamówienia 
� wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia taboru samochodowego jakimi dysponuje Wykonawca ,rodzaj 

wozu, rok produkcji, parametry techniczne, ilość sztuk, stan własności wraz z informacją o podstawie do ich 
dysponowania 

� harmonogram realizacji zadania od dnia 04.09.2012r. do 28.06.2013 r. 
� koncesję, zezwolenie lub licencje,  - licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem 

osobowym    i autobusem. 
� opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
 
Załączniki do formularza ofertowego, będące częścią oferty, muszą być podpisane bądź przez ww. osoby, bądź przez 
upoważnionego Wykonawcę, w tym przypadku upoważnienie do podpisania dokumentów musi być bezwzględnie 
dołączone do oferty. 
 

Brak jakichkolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie np. nie 
poświadczenie którejkolwiek strony dokumentu przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, odpisy lub kopie, 
stwierdzenia braku podpisów bądź upoważnienia do podpisywania dokumentów, Wykonawca zostanie wykluczony                      
i spowoduje odrzucenie oferty. 
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Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia: 
 

1. pkt 2-4 i pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 

 

 a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
 b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał 

 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie                    
 w całości wykonania decyzji właściwego  organu, 

 c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
 

2. pkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 

 

Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, Rozporządzenia powinny być wystawione nie wcześniej                     
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej              
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. 

 

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 
wydaje  się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

 

4. 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 miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania                     
z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 
 

Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć w formie oryginału, odpisu, wypisu lub kopii, przetłumaczone na 
język polski, poświadczonych przez polskie placówki konsularne, stosownie do obowiązujących przepisów. 

 
 

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawców.                           
W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawców bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których 
mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów                   
są poświadczane  za zgodność z oryginałem przez wykonawców lub te podmioty. 

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest 
wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 uPzp. 

 

Zamawiający zastrzega sobie, że zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu,                     
gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub  budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

  

Ocena  spełnienia  warunków  wymaganych  od  wykonawców  zostanie  dokonana  wg.  formuły                                    
/spełnia – nie spełnia/   

 
Nie spełnienie chociażby jednego warunku w pkt. 16 SIWZ będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy i 

odrzuceniem oferty. 
 

 

19.  Opis sposobu obliczania ceny  oferty 
 

Cenę oferty należy podać jako netto oraz brutto za 1 km przewozu (z podatkiem VAT) w złotych polskich 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Stawka VAT musi być określona zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) i obejmować stawki VAT obowiązujące od 
1.01.2011 roku.  

   
  Każdy wykonawca przedstawi kalkulację naliczania ceny za 1 km z rozbiciem na:  
 - koszt paliwa 
 - inne koszty + zysk 
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 - ubezpieczenie przewozów (NW i OC) 
     Oferta zostanie odrzucona jeżeli: 
 

1.  jest niezgodna z ustawą 
2.  jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt.3 uPzp 
3.  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
4.  zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 
5.  została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

lub nie zaproszonego do składania ofert. 
6.  zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny,  
7.  wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgłosił się do poprawienia omyłki, o której 

mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 uPzp 
8.  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów 

 
 
 

20.  Opis sposobu przygotowania oferty 
 
 

Wymagania i zalecenia ogólne 
 

 
A. Oferta powinna zawierać 
 

• Wypełniony formularz ofertowy /wg  załączonego  druku- zał. nr 1 SIWZ/ - zgodny  z  treścią  do  dokumentacji  
przetargowej,  wzorem stanowiącym  załącznik  do  specyfikacji, musi  być  podpisany  przez  osobę  lub  osoby  
uprawnione  do występowania  w obrocie  prawnym  w  imieniu  Wykonawcy, przy  czym  podpis  lub  podpisy  
muszą  być  czytelne lub  opisane  pieczątkami  imiennymi. 

• Wypełniony formularz cenowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ 
• Oświadczenia wymienione w załączniku nr 3 SIWZ, potwierdzające spełnienie warunków udziału                           

w postępowaniu 
• Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 16 SIWZ 
• Wykaz środków transportu przewidzianych do wykonania zamówienia jakim dysponuje wykonawca, wypełniony 

zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr  4 SIWZ 
• Podanie personelu przewidzianego wykonania zamówienia – zgodnie z treścią załącznika 4 SIWZ 
• Wskazane doświadczenie w wykonywaniu zamówień zgodne z treścią załącznika nr 5 SIWZ. 
• Oświadczenie o zaakceptowaniu i podpisaniu załączonego projektu umowy. 
• Referencje, opinie zamawiających itp. 
• Polisę ubezpieczeniową. 

 
B. Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad: 
 
1. Pełna nazwa Wykonawcy wraz z podaniem daty sporządzenia oferty, Nr NIP, REGON i nazwę banku nr konta  

bankowego, na  które  Zamawiający  będzie  przelewał  pieniądze  za  wykonane usługi. 
 
 

2. Oferty należy złożyć w dwóch kopertach w siedzibie Zamawiającego w Siedliskach – Zespół Szkół Pokój dyrektora 
do dnia    26.06.2012 r. do godz. 9.00 

 
Kopertę zewnętrzną nie oznakowaną nazwą wykonawcy należy zaadresować: 

 

“Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w  Tuchowie” 
 

Koperta  wewnętrzna  oprócz  opisu  jw. winna  zawierać  nazwę  i  adres  Wykonawcy 
 

1) Każdy  Wykonawca  może złożyć tylko jedną ofertę. Treść  oferty  musi  odpowiadać  treści  SIWZ.  
 

2) Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. 
 

3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności 
 

4) Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań,                     
w wysokości odpowiadającej  cenie  oferty.   

5) Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami i podpisana oraz 
ostemplowana pieczęcią imienną lub firmową przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy (puste strony 



 

 

Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia 

Zespołu Szkół w Tuchowie 
 

 

nie podlegają rygorowi numerowania)             
 

6) Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania 
poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę. 

 

7) Zaleca się, by wszystkie dokumenty były ułożone w określonej kolejności. 
 

8) Konsekwencje  złożenia  oferty  nie  zgodnie  z  w/w  opisem  ponosi  Wykonawca. 
 

 
C. Zmiana i wycofanie oferty 

 
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed 

terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 
2) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co 

oferta.  
3) Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA. 
4) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. 

Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE 
5) Wykonawca  nie  może  wycofać  oferty  ani  wprowadzić  jakichkolwiek  zmian  w  treści  oferty  po  upływie 

terminu  składania  ofert 
 
 
 

D. Zawartość ofert 
 

1. formularz ofertowy – załącznik nr 1 
2. załącznik nr 2 – formularz  cenowy 
3. załącznik nr  3 -  oświadczenia  
4. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie 
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 

5. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawionego nie  wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

6. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

7. wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z 
podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że 
usługi zostały wykonane należycie , zgodnie z pkt 16 a,b– zgodnie z załącznikiem nr 5  

8. wykaz kierowców zawierający potwierdzenie wymaganych kwalifikacji i doświadczenia w wykonywaniu  
zamówień  jak  w  niniejszym  postępowaniu  /załączyć  uprawnienia  kierowców  i aktualne  badania  
lekarskie/ - zgodnie z załącznikiem nr 4 

9. wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia taboru samochodowego, jakim dysponuje Wykonawca, rodzaj, 
rok budowy, parametry techniczne, ilość sztuk, stan własności – zgodnie z załącznikiem nr 4 

10. dokumenty potwierdzające, że usługi, przedstawione w powyższym wykazie, zostały wykonane z należytą 
starannością  /np.  referencje/, 

11. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  

 
12. harmonogram dowozu od dnia 04.09.2012 r. do 28.06.2013 r.     
13. kserokopie badań technicznych pojazdów, które zostaną użyte do wykonania zamówienia koncesja, 

zezwolenie lub licencja, zgodnie z rozporządzeniem o koncesji na wykonywanie transportu                     
samochodowego. 

 
Do w/w dokumentów Wykonawca może dołączyć wystąpienie do Zamawiającego o utajnienie informacji, które 
uważa za ważne dla swoich interesów handlowych i prawnych. 
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Przy braku wystąpienia do Zamawiającego o utajnienie informacji do każdego z załączonych dokumentów 
Zamawiający będzie uważał je za jawne. 
 

 

1. WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NALEŻY 
WYPEŁNIĆ ZGODNIE Z OPISAMI UMIESZCZONYMI W POSZCZEGÓLNYCH DRUKACH. 

2. FORMULARZE WCHODZĄCE W SKŁAD SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
NALEŻY WYPEŁNIĆ I PODPISAĆ (IMIĘ, NAZWISKO I PODPIS OSOBY UPOWAZNIONEJ, PIECZĘĆ 
SŁUZBOWA, PIECZĘĆ FIRMOWA)  

3. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI NALEŻY PRZEDŁOZYĆ W FORMIE PRZYGOTOWANEJ PRZEZ WYKONAWCĘ 
LUB UZYSKANEJ OD WŁAŚCIWEGO URZĘDU LUB INSTYTUCJI. 

4. ZAMAWIAJACY ZALECA KORZYSTANIE Z FORMULARZY ZAŁĄCZONYCH DO SIWZ. WYKONAWCA 
JEST ZOBOWIĄZANY DO PRZESTRZEGANIA TREŚCI W NICH ZAWARTYCH 

 
 
 
 
 

21.  Kryteria powodujące odrzucenie oferty 

 
1. Zgodnie z art. 24  w ściśle   określonych przypadkach Zamawiający wykluczy: 

 

-  wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 24 ust. 1 i 2 lub  w wyznaczonym  terminie                        
nie uzupełnili lub nie wyjaśnili dokumentów potwierdzających spełnienie warunków  o których  mowa  w art. 22 ust.1   
pkt. 1-4. 

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się                 
w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych 
wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym 
udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

- nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o 
którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
- nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
 
2. Zgodnie z art. 24 ust. 3 Zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawców o wykluczeniu bądź odrzuceniu oferty                

z postępowania, podając jednocześnie uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

3. Zgodnie z art. 89 ust. 1, w  ściśle określonych   przypadkach, zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę.   
 
 
 
 

22. Informacja o miejscu otwarcia i oceny ofert 
 
Otwarcie ofert   

 

1. Otwarcie ofert nastąpi dnia   26.06.  2012 r. o godzinie 9.15 w siedzibie Zamawiającego – Zespół Szkół w Tuchowie 
pokój dyrektora.  W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele wykonawców. 

 
2. Publiczne  otwarcie  ofert - otwarcie ofert  jest  jawne.  

W  czasie  publicznego  otwarcia  ofert  zamawiający  dokonuje: 
- sprawdzenia  nienaruszalności  zewnętrznych  kopert  lub  opakowań  z  ofertami 
- zbadania  czy  ofert  złożone  są  w  terminie 
- wycofanie  ofert  z  napisem  „wycofane” 
- otwarcia pozostałych. Firmy (nazwy) i adresy wykonawców, których oferty zostaną otwarte oraz 

zaproponowane ceny, oraz inne istotne elementy każdej oferty ogłaszane będą osobom obecnym. 
- sporządzenie  protokołu  z  ewentualnych  uwag  osób  obecnych  na  posiedzeniu 

 

 
3. Niejawne badanie ofert: 

 

W  części  niejawnej  przetargu  zamawiający  dokona  sprawdzenia, czy  oferty: 
- wpłynęły  od  Wykonawców  uprawnionych  do  występowania  w  niniejszym  przetargu 
- zostały  prawidłowo  podpisane 
- odpowiadają  wymaganiom  podanym  w  dokumentacji  przetargowej  i  zawierają  odpowiednie  załączniki  

oraz  oświadczenia 
- odpowiadają  zasadom  i  wymogom  określonym  w  Prawie  zamówień  publicznych 
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Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
 

Firmy (nazwy)  i  adresy  wykonawców, których  oferty  zostaną  otwarte, zaproponowane  ceny  oraz  inne  istotne  
elementy  każdej  z  ofert  ogłaszane  będą  osobom  obecnym 
 

Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone wykonawcom nieobecnym, jednak wyłącznie na ich 
pisemny wniosek. 
 

Omyłki  rachunkowe, oczywiste  omyłki  pisarskie  i  inne  omyłki  polegające  niezgodności  oferty  z  SIWZ    
Zamawiający  poprawi  zgodnie  z  art. 87 ust. 2  ustawy . 
 

Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy protokół  wraz  z  załącznikami  jest  jawny. Załączniki  do  protokołu  udostępnia  się  po  
dokonaniu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  lub  unieważnieniu  postępowania, z  tym, że  oferty  udostępnia  się  od  
chwili  ich  otwarcia. 

 

 Aby zapoznać się z ofertą   innych wykonawców należy złożyć pisemny wniosek do  Zamawiającego   o  udostępnieniu  
ofert.  
 

 Wniosek należy złożyć na piśmie w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający po zapoznaniu się z wnioskiem 
 niezwłocznie poinformuje wykonawcę składającego wniosek o udostępnienie ofert 
 

 
 

23. Opis kryterium, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny 
 

O  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  decydować  będzie  tylko  cena ofertowa 
 
Cena ofertowa        100 % 

 
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej z ofert 
przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na                
100 % 

Cena  ofertowa  =   cena  najniższa / cena  badana   brutto   x  100  pkt. 
 

Wx = (Cmin   :  Cx) x 100  x waga  kryterium   (%) 
 

Wx        - ilość  punktów  przyznanych  danej  ofercie  za  cenę  brutto  (z  VAT) za 1 km  

C min   - minimalna  cena  brutto  (z  VAT)  zaoferowana  w  przetargu 

C x       -  cena  brutto  (z  VAT)  podana  przez  Wykonawcę  dla  którego  wynik  jest  obliczany 
 
 
 

24. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy oraz 
warunki zmiany postanowień umowy, które wynikną w trakcie realizacji zamówienia 
publicznego 
 
1). Projekt umowy stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W jej treści, która nie 

podlega negocjacjom podano wszelkie istotne dla zamawiającego warunki realizacji zamówienia. 
2). Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w stosunku do treści oferty w 

następujących okolicznościach: 
 1. Konieczności wykonania dodatkowych usług w przypadku: 

    a) wystąpienia w trakcie realizacji niniejszej umowy konieczności wykonania usług dodatkowych, nie objętych 
zamówieniem podstawowym, których wykonanie stanie się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej 
wcześniej do przewidzenia, a wykonanie zamówienia podstawowego będzie uzależnione od wykonania 
zamówienia dodatkowego, 

    b) działaniem zdarzeń losowych 
 
2. Zmniejszenia zakresu umownego usług z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia przez 

Zamawiającego 
3. Zmniejszenia wysokości wynagrodzenia przewidzianego w umowie, spowodowanego koniecznością 

zmniejszenia zakresu umownego usług. 

 
25. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia  

umowy w sprawie zamówienia publicznego 
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1. Termin podpisania umowy zostanie określony w zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie 

wybrana. 
 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:  
 

• 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 (firm) albo 
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktację przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację   

• wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,  podając  uzasadnienie  faktyczne  i  prawne 
• wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne 
• terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia 

publicznego może być zawarta  
 

3. Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta                      
z wykonawcą, który spełni wszystkie warunki  przedstawione w Prawie  zamówień  publicznych  oraz  w  SIWZ, 
którego oferta okaże się  najkorzystniejsza. 

 
4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia                        

o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty, zgodnie  z  art. 94  ust. 1 pkt. 2, uwzględniając zapisy pkt-u 5 ppkt. 2 i 3 SIWZ.  
 O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego wykonawcę.  
 W przypadku, gdy złożono tylko jedną ofertę nie podlegającą odrzuceniu, umowa w sprawie zamówienia publicznego 

może zostać zawarta w terminie krótszym niż 5 dni, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 ppkt. „a” 
 

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. 
 
 

26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 
o  udzielenia zamówienia publicznego 

 
Wykonawcy, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych Prawem 
zamówień publicznych, przepisów wykonawczych oraz SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w/w ustawą. 
 
Środki  ochrony  prawnej  zawarto  w  dziale  VI, rozdział 1, 2,3 i 4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych. 
 
Wykonawcy oraz organizacje wymienione w art. 179 ust. 2 mają prawo złożyć odwołanie w terminie 5 dni od dnia,             
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach  
stanowiących podstawę jego wniesienia.  
 
Odwołanie musi być wniesione na piśmie i odpowiednio umotywowane. 
 
 

Odwołanie powinno wskazywać: 
 

- wskazanie zapisu  ustawy, który  zdaniem  odwołującego  został  naruszony  przez  Zamawiającego 
− 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 
− wskazanie  interesu  prawnego  wykonawcy 

 
 
 
 
 
 

27. Rozliczenia 
 

1. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w walucie polskiej, na podstawie faktur VAT, wystawianych raz              
w miesiącu (za pełny miesiąc do 5 dni po zakończeniu miesiąca).  

2. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 14 dni od daty przekazania w siedzibie Zamawiającego faktury VAT. 
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3. Zamawiający zastrzega również, że za kilometry, bądź kursy nie odbyte nie dokona zapłaty. 
 

28.  Lista załączników 
 

Wymienione niżej  załączniki  stanowią integralną część Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia. 
 
� załącznik  nr  1 – formularz  ofertowy 
� załącznik  nr  2 – formularz  cenowy 
� załącznik  nr  3 -  oświadczenie  
� załącznik  nr  4 – kwalifikacje techniczne 
� załącznik  nr  5 – doświadczenie w zakresie wykonawstwa 
�  załącznik nr  6 -  projekt umowy 

 
 
 
 
 
      Sporządził:                                   Zatwierdził: 
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Załącznik nr 1 
 
 
 
 
Pieczęć  Wykonawcy                              Miejscowość, rok, m-c, dzień 

 
FORMULARZ   OFERTOWY 

 



 

 

Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia 

Zespołu Szkół w Tuchowie 
 

 

Zamówienie  publiczne  Nr  ZP-1/2012 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu na zadanie pn. 

 

 “Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Tuchowie” 
 

JA NIŻEJ PODPISANY 
 
1.   Zarejestrowana nazwa Wykonawcy 
 

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

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

.  

 
działając w imieniu i na rzecz 
 

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

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

 (nazwa /firma/, dokładny  adres  wykonawcy/wykonawców)  
 

(w  przypadku  składania  oferty  przez  podmioty  wystepujące  wspólnie  podać  nazwy  /firmy/, dokładne  adresy  
wszystkich  wspólników  spółki  cywilnej  lub  członków  konsorcjum) 

 
2.  Numer telefonu/fax:  ........................................................................................................................................ 

 
3. NIP, REGON            ........................................................................................................................................ 
 
4.  Adres e–mail:  ..........................................................................................................................................  

 
5. Nazwa banku i numer konta bankowego ............................................................................................................. 
 
6.   Akceptujemy  warunki  płatności  określone  przez  Zamawiającego 
 
7.  Oświadczam/oświadczamy*, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum dla potrzeb niniejszego 
zamówienia jest następujący:   .......................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................................................... 

(wypełniają  jedynie  przedsiębiorcy  składający  wspólna  ofertę – spółki  lub  konsorcja) 
 

8.  Oświadczam/oświadczamy*, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na 
stronach od .......... do ............ oferta oraz wszelkie załączniki do oferty są jawne i nie zawierają 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 

 
9.  Oświadczam – oświadczamy* również, że:  

 
- spełniam/spełniamy* wszystkie warunki zawarte w SIWZ i nie wnoszę/wnosimy* żadnych  uwag 
- usługa zostanie wykonana zgodnie z należytą starannością, zgodnie z przepisami prawa 



 

 

Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia 

Zespołu Szkół w Tuchowie 
 

 

obowiązującymi w tym zakresie, etyką zawodową, przepisami BHP i postanowieniami umowy 
- wszyscy pracownicy skierowani do realizacji zamówienia będą posiadać wymagane kwalifikacje 

techniczne i aktualne badania lekarskie                 
- oferowany tabor samochodowy spełnia wszystkie warunki zamówienia, a w szczególności posiada 

wszystkie wymagane przeglądy i badania techniczne; 
- posiadam/posiadamy* wymagane prawem uprawnienia i koncesje w zakresie dowozu uczniów 
- pozostaję/pozostajemy* związani z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert 
- deklaruję/deklarujemy* wykonanie zamówienia w okresie od dnia 4.09.2012 r. do dnia 

28.06.2013r.  
- wyrażam/wyrażamy* zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w załączonym 

projekcie umowy 
- w przypadku wyboru mojej/naszej* oferty podpiszę/podpiszemy* umowę, której projekt załączono 

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie i czasie wskazanym przez 
Zamawiającego 

- realizując zamówienie publiczne w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie 
wyrządziłem/wyrządziliśmy* szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je z nienależytą 
starannością 

- po zapoznaniu się z wszystkimi warunkami zamówienia, projektem umowy i załącznikami 
akceptuję/akceptujemy* ją bez zastrzeżeń 

 
10.  Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: 
  
 Nazwa  firmy:   ............................................................. 
 Adres:    ............................................................. 
 Telefon:    ............................................................. 
 Fax:    .............................................................   
 E-mail:    ............................................................. 
 
11. Oferta  została  złożona  na  .................  ponumerowanych  stronach 
 
 

                        Podpisano 
 

              
 ........................................... 
            upoważnieni  przedstawiciele  Wykonawcy 

 
 

*  - niepotrzebne skreślić 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

Załącznik nr 2 



 

 

Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia 

Zespołu Szkół w Tuchowie 
 

 

 

FORMULARZ  CENOWY 
 
 
Nazwa Wykonawcy ......................................................................................................................** 
Adres Wykonawcy   ...................................................................................................................... 
Nr telefonu               ...................................................... Nr  faxu.  ................................................ 
Adres  e – mail          ....................................................................................................................... 
 

 
          Na podstawie warunków zamówienia podejmuję/podejmujemy* się wykonania usług zgodnie              
z obowiązującymi przepisami prawa i należytą starannością, będących przedmiotem  zadania  pn: 
 

„Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Tuchowie” 
 
za cenę jednostkową 
 
-    w kwocie netto złotych za 1 km: ....................................................................................................... 

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

 

-      w kwocie brutto złotych za 1 km: ................................................................................................... 
(słownie:..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................) 
 

-  w tym podatek VAT w wysokości ...................... %, to jest wkwocie:.........................................zł 
 (słownie:.............................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................)  

 
Powyższa cena została określona w załączonym kosztorysie i obejmuje pełen zakres zamówienia 
określony w dokumentacji przetargowej, jak również w innych warunkach przedstawionych                                             
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 
 
 
 
................................................           ................................................... 
         /miejscowość i data/                               /pieczątka i podpis Wykonawcy/ 

*    - niepotrzebne skreślić 
**  - wpisać pełne dane Wykonawcy 

 
 
 
 

 

 

Załącznik nr 3 
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Oświadczenie 
 
Oświadczam – oświadczamy*, że: 
 

1. posiadam - posiadamy* uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadam – posiadamy* wiedzę i doświadczenie, 

3. dysponuję – dysponujemy* odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 

4. znajduję się – znajdujemy się* w sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

5. nie posiadam – nie posiadamy* podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24  
ust. 1, oraz  art. 24  ust. 2 pkt. 1 uPzp, 

6. oświadczam - oświadczamy*, że w przypadku wyboru mojej - naszej* oferty podpiszę - podpiszemy* umowę, której 
projekt załączono do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie i czasie wskazanym przez 
Zamawiającego 

 
Ponadto oświadczam, że nie podlegam – nie podlegamy* wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego z uwagi na: 
 
a) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta 

została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 
 

b) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, 
którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego 

 

c) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,                     
z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

 

d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 

e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem                          
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu  popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

 

f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

 

g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia 

Zespołu Szkół w Tuchowie 
 

 

h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione              
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa  skarbowego; 

 

i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów                                       
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

 
Oświadczam, że nie podlegam – nie podlegamy* wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego                 
z uwagi  na  tych,  którzy: 
 
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się                     

w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych 
wykonawców                           w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do 
wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym 
mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 

 

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
 

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
 
 
 

 
 

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam – potwierdzamy * własnoręcznym podpisem, świadom – świadomi* 
odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego. 
 
 
 
 
 
 
.............................................                 .................................................. 
      /miejscowość i data/                     /pieczątka i podpis Wykonawcy/  
 
 
 
 
 
_____ 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Załącznik nr 4 
 

Kwalifikacje  techniczne 
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Nazwa wykonawcy  ..........................................................................................................................................................* 
Adres  wykonawcy  .......................................................................................................................................................... 
Nr telefonu         ..............................................  Nr. faxu  .............................................................................................. 
Adres e – mail  ................................................................................................................................................................. 

 
Proponowany personel do realizacji  zamówienia 

 

Należy podać wszystkie osoby, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz               
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 
 

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek 
wykonawcy mogą spełniać łącznie.  
 

Lp. Nazwisko i imię 
Proponowane 

przeznaczenie 
Lata doświadczenia 

Nr uprawnień i rodzaj 

kategorii 

Podstawa do 

dysponowania 

      

      

      

      

 
 

Tabor  samochodowy  przewidziany  do  realizacji  zamówienia 

 
Należy wymienić niezbędne do wykonania zamówienia pojazdy, jakimi dysponuje Wykonawca, rodzaj, rok budowy, 
parametry techniczne, ilość sztuk, stan własności. 
 

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek 
wykonawcy mogą spełniać łącznie.  
 

Opis /rodzaj, model/ 
Liczba 

jednostek 
Rok produkcji 

Własny lub 

dzierżawiony 

Wydajność 

wielkość 

Podstawa do 

dysponowania 

 

 

     

      

      

      

 

W przypadku nie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, ani nie posiadania potencjału technicznego, 
oprócz wyszczególnienia personelu technicznego należy przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.  
 

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

/miejscowość i data/         /pieczątka  i  podpis  wykonawcy / 

 
 * wpisać pełne dane Wykonawcy 

 

Załącznik nr 5 
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Doświadczenie w zakresie wykonawstwa 
 
Nazwa wykonawcy  ......................................................................................................................* 
Adres wykonawcy   ...................................................................................................................... 
Nr telefonu          ....................................................  Nr. faxu.  ................................................... 
Adres e – mail  ............................................................................................................................. 
 
Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie 
ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem 
i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich rodzaju i wartości oraz daty i miejsca wykonania, 
oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie , lub są wykonywane należycie. 
 
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek mogą 
spełniać łącznie. 
 

 

Rodzaj  

wykonywanych usług 

Całkowita wartość 

w tys. PLN 

Czas realizacji – początek 

- zakończenie 

Nazwa 

zleceniodawcy 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

............................................      ............................................... 
         /miejscowość i data/                        /pieczątka i podpis wykonawcy/ 

             
* wpisać pełne dane Wykonawcy 

 

 

 

Załącznik nr 6 

 
UMOWA Nr 



.. (projekt) 
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zawarta w dniu ………………… r. w Tuchowie  

pomiędzy: Gminą Tuchów- Zespołem Szkół w Tuchowie 

reprezentowanym przez: Pana mgr Józefa Wzorka  - Dyrektora Zespołu  Szkół  w  Tuchowie,  

zwaną dalej „Zamawiającym”, 
a  
firmą: ……………………………………………………………………………………………………………….  
z siedzibą w …………………………………………………………………………………………...…………… 
zwanym dalej „Przewoźnikiem”,  
reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………….  - Właściciela 
 

§ 1 
Zamawiający zleca po przeprowadzeniu przetargu, a Przewoźnik przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: 
„Przywóz i odwóz uczniów do Zespołu  Szkół w Tuchowie w okresie od  04.09.2012 r. do 30.06.2013 r.” 
 

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

trasach):  
 

NR 
TRASY 

MIEJSCOWOŚCI 
DŁUGOŚĆ TRASY 

W KM 
LICZBA KURSÓW 

DZIENNIE 

LICZBA 
DOWOŻONYCH 

UCZNIÓW 

1 Dąbrówka Tuchowska -Tuchów 3,5 2 ? 

2 Tuchów Kielanowice – Tuchów 3,5 2 ? 

3 Tuchów Wołowa- Tuchów 3 2 ? 

 
2. Przewoźnik zobowiązuje się do przywiezienia uczniów z miejscowości wymienionych w pkt. 1 pod budynek 

Zespołu Szkół w Tuchowie nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. 
3. Przewoźnik zobowiązuje się do odwiezienia uczniów sprzed budynku Zespołu Szkół w Tuchowie do  

miejscowości wymienionych w pkt. 1 bezpośrednio po zakończeniu zajęć  (oczekując  na  młodzież 5 min         
przed  zakończeniem ostatnich  zajęć  lekcyjnych). 

 
§ 3 

1. Przewoźnik oznakuje środek transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad przewozu        
uczniów. 

2. Przewoźnik zabezpieczy każdemu z uczniów miejsce siedzące w autobusie. 
3. Przewoźnik będzie dokonywał przewozów środkiem transportu sprawnym technicznie, zgodnie                                    

z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przewozu osób. 
4. Przewoźnik zatrudni kierowców posiadających odpowiednie kwalifikacje. 
5. Harmonogram przewozów sporządzony przez Przewoźnika stanowi integralną część umowy. 

 
§ 4 

 Przewoźnik zapewnia ubezpieczenie przewożonych uczniów od NW i OC. 
 

 
 
 

§ 5 
 Umowa obowiązuje od: 04.09.2012 r do 28.06.2013 r. 

 
§ 6 
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1. Wynagrodzenie umowne ustala się na podstawie oferty cenowej z dnia ………………… r. w wysokości netto:                   
………… zł   za  1 km przewozu.  

2. Za kurs przyjmuje się jednokrotny przejazd liczony od miejsca określonego w § 2, pkt 1 do budynku Zespołu  
Szkół w Tuchowie, jak również od budynku ZS do miejscowości określonych w §2, pkt. 1. 

3. Ogólna wartość zamówienia nie może przekroczyć kwoty ……………….. zł brutto.  
 

§ 7 
Zapłata za usługi realizowana będzie po upływie rozliczanego miesiąca, po przedłożeniu faktury przez Przewoźnika 
potwierdzonej przez dyrektora Zespołu Szkół w Tuchowie wraz z wykazem ilości odbytych kursów w terminie ….. 
dni od otrzymania faktury przelewem na konto Przewoźnika:   
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

§ 8 
1. Przewoźnik nie będzie naliczał odsetek za niezapłacone rachunki przez okres 30 dni od daty przedłożenia faktury. 
2. Przewoźnik jest  podatnikiem VAT, nr NIP ………………………… 
3. Zamawiający nie jest podatnikiem VAT, nr NIP  993-04-40-442 
 

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

§ 10 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 
    a/ Nastąpi upadłość Przewoźnika. 
    b/ Przewoźnik zaniechał realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 2 dni. 
    c/ Przewoźnik bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy w ciągu 2 dni od 

umownego terminu. 
    d/ Wystąpią nieprzewidziane zmiany powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Zamawiający może odstąpić od umowy 
w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wówczas Przewoźnik otrzyma 
wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ciągu 7 dni od zaistnienia przypadków określonych w pkt. 1a-d. 
 

§ 11 
Przewoźnik udziela Zamawiającemu gwarancji, iż w przypadku awarii na trasie zabezpieczy dodatkowy pojazd                     
w terminie nie późniejszym niż do 15 minut. 
  

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

- do 15 minut 10% kwoty umownej za dany kurs 
- do 30 minut 20% kwoty umownej za dany kurs 
- do 60 minut 50% kwoty umownej za dany kurs 

2. Kara umowna określona w pkt.1 nie będzie pobierana jeśli Przewoźnik udowodni, iż spóźnienie nie nastąpiło                    
z jego winy. 

3.  Kary umowne Zamawiający będzie potrącał z miesięcznych rachunków Przewoźnika. 
 

§ 13 
Zamawiający może dochodzić od Przewoźnika dodatkowego odszkodowania za poniesione szkody w związku                 
z odstąpieniem od umowy z  winy Przewoźnika. 
 
 
 
 

§ 14 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego             
i Ustawy o zamówieniach publicznych. 
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§ 15 

Wszelkie spory, które powstaną na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy                           
w Tarnowie. 

§ 16 
Umowę sporządzono w 2–ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Przewoźnika. 
 
 
 
 
 
Przewoźnik:                                                                                                  Zamawiający:        
 

 


