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SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

USŁUGĘ DOWOZU  I ODWOZU MŁODZIE ŻY SZKOLNEJ DO SZKÓŁ W GMINIE 
KONIECPOL W OKRESIE OD 1.09.2015R DO 30.06.2016R NA PODSTAWIE BILETÓW 
MIESI ĘCZNYCH  WYSTAWIONYCH PRZEZ WYKONAWC Ę. 

 
1. Zamawiający: 
     Gmina Koniecpol 
     42-230 Koniecpol ul. Chrząstowska 6A  
     tel. (034) 35-51-881 
     woj. śląskie, powiat Częstochowa 
     adres strony internetowej: www.koniecpol.pl   
     e-mail: slawomir.wozniak@koniecpol.pl 
2. Tryb udzielenia zamówienia 
     Postępowanie o udzielenie zamówienia  prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego 
     zgodnie z ustawą  z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych /tekst jedn. Dz.U.z 2013  
     r. , poz. 907 ze zm./ zwaną także dalej   ustawą lub Pzp    
 3. Opis przedmiotu zamówienia 

    Przedmiotem zamówienia jest   usługa dowozu i odwozu młodzieży szkolnej  do szkół w Gminie  

    Koniecpol  w okresie  od 1.09.2015r do 30.06.2016r na  podstawie biletów miesięcznych 

    wystawionych przez Wykonawcę. 

 

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 

Dowóz i odwóz  młodzieży szkolnej  do szkół w Gminie Koniecpol  w okresie od  1.09.2015r do 
30.06.2016r na  podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę  do niżej 
wymienionych szkół: 

1.Szkoła Podstawowa w Łysinach : dowóz i odwóz młodzieży szkolnej z miejscowości: Okołowice- 

29 uczniów, Stanisławice-1 uczeń, Łabędź-3 uczniów,  Radoszewnica 1 uczeń, w ilości łącznej -    34 
uczniów. Dzieci szkolne mają być dowiezione rano przed rozpoczęciem zajęć w szkole ale nie 
wcześniej niż na 20 min przed rozpoczęciem  zajęć, odwóz natomiast dzieci  powinien być 
realizowany  pomiędzy godz.12,00 a 13,00 

2.Szkoła Podstawowa  w Rudnikach dowóz i odwóz młodzieży szkolnej z miejscowości : Załęże-7 
uczniów, Kuźnica Grodziska-15 uczniów, Wólka-2 uczniów, Oblasy-11 uczniów, Pękowiec -2 
uczniów, w ilości łącznej -37 uczniów. Dzieci szkolne mają być dowiezione rano przed rozpoczęciem 
zajęć w szkole ale nie wcześniej niż na 20 min przed rozpoczęciem  zajęć, odwóz natomiast dzieci  
powinien być realizowany pomiędzy godz.12,00 a 13,00 

 

3.Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koniecpolu  i Przedszkole nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Koniecpolu 
dowóz i odwóz młodzieży szkolnej z miejscowości:  

Stanisławice-8 uczniów,  Okołowice-10 uczniów, Łysiny-5 uczniów, Łabędź-10 uczniów, 
Radoszewnica-40 uczniów, Luborcza-24 uczniów, Stary Koniecpol - 62uczniów,Stary Koniecpol-
Ludwinów-2 uczniów, Zagacie -4 uczniów,  Przedmieście Koniawy -2 uczniów, Wąsosz-7 uczniów, 
Kuźnica Wąsowska-5 uczniów, Łysaków- 4 uczniów, Teodorów-7 uczniów ,  Aleksandrów-5 
uczniów, Michałów-1 uczeń, Przedmieście Prszysieka-14 uczniów, Koniecpol Kościuszki-12 uczniów 
w ilości łącznej    222 uczniów. 

Dzieci szkolne mają być dowiezione rano przed rozpoczęciem zajęć w szkole ale nie wcześniej niż na 
20 min przed rozpoczęciem  zajęć, odwóz natomiast w kierunku Teodorowa i Łysakowa powinien być 
realizowany razem po zakończeniu zajęć dla dzieci  starszych. W kierunku Luborczy i Okołowic 



odwóz dzieci młodszych powinien być pomiędzy godz.12,00 a 13.00, a dzieci starszych  pomiędzy  
godz.14.00 a 15.00/po zakończeniu zajęć/ 

4. Szkoła Podstawowa nr 2  , Przedszkole nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Koniecpolu dowóz i odwóz z 
miejscowości:  

Załęże-3 uczniów, Kużnica Grodziska-9 uczniów, Oblasy-6 uczniów , Rudniki-4 uczniów, Dąbrowa-1 
uczeń, Zaróg-4 uczniów, Pękowiec-Piaski-4 uczniów, Teresów-6 uczniów, Koniecpol-Słowik 56 
uczniów   w ilości łącznej 93 uczniów. 

Dzieci szkolne mają być dowiezione rano przed rozpoczęciem zajęć w szkole ale nie wcześniej niż na 
20 min przed rozpoczęciem  zajęć, odwóz natomiast dzieci młodszych powinien być realizowany 
pomiędzy godz.12.00 a 13.00, a dzieci starszych  pomiędzy  godz.14.00 a 15.00/po zakończeniu zajęć/. 
Zamawiający dodatkowo zastrzega sobie  by dwa razy w tygodniu /wtorek i czwartek/ odwóz dzieci 
szkolnych odbył się dodatkowo po godz.15. 00 

Uwaga: 
Zamawiający zastrzega sobie dowóz dzieci  w bezpośredni rejon placówek oświatowych zarówno 
szkół jak i przedszkoli oraz wymaga  od Wykonawcy  dostosowania  godzin dowozu  i odwozu do 
zajęć szkolnych w poszczególnych placówkach. 
 
     Wspólny Słownik Zamówień(CPV):  60100000-9     
 
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających,   
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
 
  4 . Termin wykonania zamówienia 
       Dni nauki  szkolnej w okresie  od 1.09.2015  do 30.06.2016r. 
  
  5. Warunki udziału w postępowaniu oraz  opis sposobu dokonywania oceny spełniania  
      tych warunków 
   5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy zgodnie  z postanowieniami  
      art.22  ustawy PZP  spełniają warunki  dotyczące: 
 
      1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  
           przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. prowadzą działalność w  
           wymaganym zakresie 
 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj. w ciągu  ostatnich trzech lat  wykonali co najmniej  
jedną  usługę polegającą  na  dowozie dzieci do szkół w  gminie potwierdzone dokumentem, że  
usługi te zostały wykonane należycie. 

 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  

wykonania zamówienia tj. - dysponują osobami-kierowcami posiadającymi uprawnienia do 
kierowania odpowiednimi pojazdami. 
 

       4) sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. posiadają aktualną polisę lub inny dokument  
           potwierdzający opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  
          działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie niższą niż 200 000,00 zł    
   
 

5.2 Z udziału w postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na 
       podstawie art. 24 ust. 1 i 2  ustawy  Prawo zamówień publicznych.   Ofertę wykonawcy 
       wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 



 
5.3 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie  
        złożonych wraz z ofertą dokumentów oraz  oświadczeń zgodnie z formułą spełnia – nie 
        spełnia. Z treści złożonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie iż 
        wykonawca spełnia wszystkie warunki. 
 
5.4 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,  
        osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
        podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.  
        Wykonawca w takiej sytuacji 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. 

             
 
   

6.   Dokumenty wymagane  dla potwierdzenia warunków, jakie muszą  spełniać Wykonawcy  
     oraz dokumenty wymagane  dla oceny ofert w kryteriach 

 
6.1  Wykaz dokumentów i oświadczeń 
   1) Dla potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych ,określonych w pkt.5.1,Wykonawcy winni 
        przedłożyć niżej wymienione dokumenty:  

        a- Koncesja, zezwolenie  lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania  
           koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności  gospodarczej w zakresie  objętym  
           zamówieniem. 
        b- oświadczenie, sporządzone według wzoru  stanowiącego  załącznik nr 2  do   
           niniejszej  SIWZ o braku podstaw  do wykluczenia na podstawie art.24.ust.1 i 2 ustawy pzp. 
       c- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1  
           ustawy pzp zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym zał. Nr 3 do niniejszej SIWZ 
 
       d- aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji 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 upzp, wystawionego  
            nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
            udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
         

        e- 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 ofert. 

       f-  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. 
       g- wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania  
           ofert, a  jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich  
           rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów, czy  usługi te   



          zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone /załącznik nr 4 do SIWZ 
      dowody potwierdzające, że  usługi wymienione w wykazie  zostały wykonane  należycie- dla  
      jednej zrealizowanej umowy.  Dowodem takim  może być:-poświadczenie  

 
     h- Wykaz wymaganych  osób, które  będą uczestniczyć w   wykonaniu zamówienia , w 
         szczególności odpowiedzialnych  za wykonanie  przewozów osób wraz z informacjami  na temat 
         ich  kwalifikacji zawodowych , doświadczenia do wykonania  zamówienia, a także zakresu  
         wykonywanych  przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania  tymi 
         osobami /Zał.nr 5 do SIWZ/ 
    i- Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 
        posiadają wymagane    uprawnienia /Zał..nr.6 do SIWZ/ 

 
    j- Potwierdzenie ubezpieczenia-załączyć 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, na kwotę  nie niższą niż  
       200.000,00zł. 
   k-Listę podmiotów należących  do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24.ust.2 pkt.5 
       ustawy Prawo zamówień publicznych albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 

 
   6.2. Forma dokumentów 
       1/  Formularz oferty powinien być złożony w formie oryginału, wszystkie pozostałe  

dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem  przez 
wykonawcę 

       2/  Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na   
            język polski, poświadczone przez wykonawcę 
 
   6.3. Oferty wspólne 
       W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie  
        zamówienia dokumenty wskazane w pkt.6.1 wykonawcy winni złożyć łącznie. 
       W zakresie  spełnienia przez Wykonawcę  warunków o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp: 
1.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia-Zał.nr 2 do oferty, 
2.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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, wystawione nie wcześniej niż 
   6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . 
3.Aktualne zaświadczenie  właściwego Naczelnika  urzędu skarbowego ,potwierdzającego , że 
   Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 
   zwolnienie, odroczenie  lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w  całości  
  wykonanie decyzji właściwego organu-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem  
  terminu składania ofert 
4.Aktualne zaświadczenie  z właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, 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   wykonanie decyzji właściwego organu wystawione  nie wcześniej niż 3  
   miesiące  przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku składania oferty przez Wykonawców  ubiegających się wspólnie  o udzielenie 
zamówienia dokumenty wskazane w pkt.6.3 musi złożyć każdy z Wykonawców składających  
wspólną ofertę. 
W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć  zaświadczenie  z Urzędu Skarbowego 
oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na Spółkę jak i każdego ze wspólników. 
 
Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postepowaniu na 
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział  w realizacji części zamówienia, przedkłada także 
dokumenty określone powyżej  dotyczące tego podmiotu. 
 
   6.4. Podmioty zagraniczne 

1/ .Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 



Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 
a/dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę  lub miejsce 
zamieszkania potwierdzające że: 
 -  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -  wystawione nie wcześniej   
    niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
-   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 -  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem  
   terminu składania ofert 
-albo dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także  osoby uprawnione do  
reprezentacji wykonawcy,  złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym  
albo organem samorządu zawodowego  lub gospodarczego  odpowiednio kraju  miejsca 
zamieszkania  osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub 
przed notariuszem, jeśli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca  
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  nie wydaje się powyższych  dokumentów. 
 
Zamawiający będzie dokonywał weryfikacji zdolności  Wykonawcy  do należytego wykonania 
zamówienia oraz oceny spełnienia powyższych warunków oraz sprawdzenia kompletności  i 
poprawności na podstawie dostarczonych  oświadczeń i dokumentów. Warunki oceniane będą 
wg. formuły spełnia/ nie spełnia 

 
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami 

 
7.1. Sposób porozumiewania się z wykonawcami 

 1/ Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz  wykonawcy  
      przekazują pisemnie. 

        2/ Zamawiający dopuszcza przekaz w/w dokumentów faksem lub drogą elektroniczną: 
    fax: 034/35 51 756 
    e-mail: slawomir.wozniak@koniecpol.pl 
   Przy przekazywaniu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub 

             drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt  
             ich  otrzymania. 

 Treść przekazywanych dokumentów musi być niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 
3/ Każdy wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
4/ Pytania muszą być sformułowane na piśmie. 
5/ Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed  
   upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienia treści 

 SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa      
wyznaczonego terminu składania ofert. 

         6/ Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego po upływie 
             terminu określonego w pkt. 5 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może   

             udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.. 
7/ Treść zapytań i wyjaśnień udostępniona zostanie na stronie internetowej  
    Zamawiającego www.koniecpol.pl bez wskazania źródła zapytania 
8/ Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców. 

 
  7.2.Zmiana do Ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 

1/ Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający  może 
zmienić, zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające w      
szczególności datę zamieszczenia zmienianego ogłoszenia i jego numeru. 

2/ W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego  
     w  Biuletynie Zamówień Publicznych, zamawiający przedłuża termin składania ofert  
     o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne. 



3/ Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 1 jest istotna, w szczególności dotyczy określenia 
    przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków 
    udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania,  zamawiający przedłuża 
    termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. 
4/ zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w  
    Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej  
    siedzibie  oraz na stronie internetowej. 

   
  7.3. Zmiany do SIWZ 
        1/  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,  
             zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. 
        2/  Dokonaną modyfikację zamawiający umieści niezwłocznie na swojej stronie 
            internetowej. 
        3/ W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, 

 zamawiający: zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień       
Publicznych oraz przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu  niezbędnego do 
wprowadzenia tych zmian w ofertach. 

 
  7.4. Wyjaśnienia do ofert 
         W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień 
         dotyczących treści złożonej oferty. 
 
  7.5 Osoby upoważnione do porozumiewania się  z wykonawcami: 

 Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest : 
 - Sławomir Woźniak – pok. 17 tel. (034) 35-51-881 wew.113  w godz. od 9:00 do 14:00  

8. Wymagania dotyczące wadium 
1.Zamawiający   nie wymaga wnoszenia  wadium .  
 

9.Termin związania ofertą 
Wykonawca jest związany ofertą przez  okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
10.Opis sposobu przygotowania ofert 

1/  Ofertę stanowi druk „Formularza oferty” wraz z załącznikami i wymaganymi  
      dokumentami.   

    2/   Każdy wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. 
    3/  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

        4/  Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, czytelnie w języku polskim, 
             zgodnie z wymaganiami  określonymi w niniejszej SIWZ oraz z uwzględnieniem     przepisów 

ustawy Prawo  zamówień publicznych  
             Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 
        5/ Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia  i dokumenty, o których 
             mowa w treści niniejszej specyfikacji 

    6/  Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi  
         przez  zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone  
         w tych dokumentach 
    7/  Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 
         osoby/ osób podpisującej ofertę. 

       8/  Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
         możliwości dekompletacji zawartości oferty. 
   9/   Formularz oferty oraz wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez  

osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 
     10/ Wykonawcy składający ofertę wspólną, także spółki cywilne, muszą zgodnie z art. 23 
            ust. 2 ustawy, ustanowić pełnomocnika do reprezentowania i zawarcia umowy w  
           sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w  
           oryginale. 
     11/ Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 



złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 

     12/ Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak 
składana oferta tj. odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”. 

     13/ Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak 
wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 

     14/ Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po 
stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi 
ofertami; koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

     15/ Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

 
 
11.Miejsce oraz termin składania ofert 

1/ Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pok. nr 15A  lub przesłać pocztą na    
           adres: Urząd Miasta i Gminy  42-230 Koniecpol ul. Chrząstowska 6A .Oferty wysłane pocztą 
          muszą dotrzeć   do kancelarii Zamawiającego w terminie nie później niż termin składania ofert. 
       2/ Oferty należy złożyć w terminie do dnia  26.08.2014r. do godz. 10.00. 

       3/ Oznakowanie oferty: „Oferta przetargowa na usługę dowozu i odwozu młodzieży szkolnej do 

           szkół w Gminie Koniecpol w okresie od 1.09.2015r do 30.06.2016r na podstawie biletów  

          miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę  ”. 
       4/ Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone wykonawcom,  
       5/ Otwarcie ofert nastąpi w  dniu 26.08.2014r.  o godz. 10:30 w siedzibie  Zamawiającego – sala 
           Konferencyjna. 
 
12.Opis sposobu obliczenia ceny 
     1. Cenę oferty należy podać cyfrowo i słownie w PLN zgodnie z załączonym formularzem   
         oferty tj. cena netto, brutto, podatek VAT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku   
      2. Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty 
           niezbędne do wykonania zamówienia. Cena określona przez Wykonawcę jest obowiązująca  
           w  okresie ważności umowy i nie ulega zmianie. 
      3.  Cena brutto oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie wykonawcy za 
           wykonanie przedmiotu zamówienia, dlatego musi obejmować wszystkie koszty niezbędne 
           do wykonania  zamówienia a bez których nie można wykonać zamówienia, włączając w to:  
           podatek VAT w wysokości 8%, koszty bezpośrednie, kalkulowany przez wykonawcę zysk,  
           opłaty i należności, które mogą wystąpić w związku z  wykonywaniem usługi. 
      4. Za ustalenie wynagrodzenia  oraz za  sposób przeprowadzenia na tej 

podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie 
wykonawca. 

      5.  Wykonawca powinien zdobyć wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. 
      6.  Zamawiający w toku badania ofert będzie poprawiał w ofercie oczywiste omyłki 

pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności 
oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych 
zamian w treści oferty, o czym niezwłocznie zawiadomi wykonawcę którego oferta 
została poprawiona. Oferta wykonawcy który w terminie 3 dni od dnia doręczenia 
tego zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienia omyłki, o której mowa w art. 87 
ust. 2 pkt 3, zostanie odrzucona na mocy art.89 ust.1. pkt.7 ustawy 

 
13. Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenia 
    1.Wsztstkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie dwóch kryterium oceny 
ofert,tj.: 
 



-Cena któremu to kryterium  Zamawiający przypisuje wagę o wartości punktowej wyrażonej  w %-97 
(97%) 
-Termin płatności któremu to kryterium Zamawiający przypisuje  wagę o wartości wyrażonej w %-3 
(3%) 

2.Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium „Cena” zostanie zastosowany  następujący wzór: 
 P- liczba punktów przyznanych wykonawcy za cenę: 
                 CN 
P=  ------------ x 100pkt x 97% 
                COB 
Gdzie : 
CN-najniższa zaoferowana cena 
COB- Cena zaoferowana w ofercie badanej. 
 
 
3. .Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium „Termin płatności” zostanie zastosowany  

następujące wyliczenie: 
10 dni płatności-1pkt 
20 dni płatności-2pkt 
30 dni płatności-3pkt 
Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium „Termin płatności” –Zamawiający  zastosuje 

następujący wzór: 
T=  ilość punktów  za oferowany termin płatności x 3%  
 

4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów łącznie za 
wszystkie kryteria oceny ofert. 
6. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie postępować zgodnie z wymaganiami Prawa zamówień 
publicznych oraz kierować się przesłanką określoną w kryteriach oceny ofert. 
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej punktacji Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, 
do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie 
mogą zaoferować cen wyższych i warunków mniej korzystnych niż w złożonych ofertach. 
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 
9. Zamawiający poprawi oczywiste i inne omyłki zgodnie z przepisami określonymi w art. 87 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych. O poprawieniu omyłek Zamawiający powiadomi Wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w terminie 3 dni od 
dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 
pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: będzie odpowiadać wszystkim 
wymaganiom wskazanym w  SIWZ oraz uzyska największą  punktację według wszystkich kryteriów 
i ich wagi.  
 

 
 
 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
      celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1/ Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi wszystkich  
    wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
  - wyborze najkorzystniejszej oferty podając firmę, której ofertę wybrano a także wykaz  
    wykonawców, którzy złożyli oferty wraz  ze streszczeniem oceny i porównania złożonych 
    ofert, 
  - wykonawcach, których oferty zastały odrzucone, 
  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania 
2/  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie   
    internetowej zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie.  



3/ Wykonawca przed podpisaniem umowy obowiązany będzie do dostarczenia: 
          - dokumentu regulującego wzajemną współpracę (umowy konsorcjum) – w przypadku  
             wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego 
          
 
15.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający odstępuje od wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
16.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy 
1/  Postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do  
     SIWZ. 
2/  Zamawiający  przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie terminu wykonania   
     zamówienia  w przypadku  wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających  
     wykonywanie usługi (np. powódź, zaspy, itp). 
3/  Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem  
     nieważności  oraz wymaga zgody drugiej strony. 
 

17.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku  
       postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień  SIWZ,  czynności podjętych przez 
zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku  zaniechania przez zamawiającego czynności, 
do której jest obowiązany na podstawie ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w 
dziale VI  ustawy  Prawo zamówień publicznych. 

 
18. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich dopuszcza się prowadzenie rozliczeń 

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą zamówienia odbywać się będą 
w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje  rozliczeń w walutach obcych. 

 
19. Koszty udziału w postępowaniu 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
20. Postanowienia końcowe 

1/ Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowanie o udzielenie 
     zamówienia na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn..Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), jeżeli wystąpi 
istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć. 

2/ W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jedn..Dz. U. z 2013 r., 

poz. 907 ze zm .) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
Załączniki: 
 

      Nr 1 – Druk formularza oferty 
      Nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  na podstawie art.24 ust.1 
      Nr 3  - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu   
      Nr 4- Wykaz wykonanych usług 
      Nr 5 – Wykaz osób 
      Nr 6- Oświadczenie ,że osoby. 
      Nr 7 – Wzór umowy 
       
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                                                                                    Załącznik nr 1  
 
Nazwa firmy (wykonawcy):             ........................ , dnia .............. 
................................................................. 
Adres wykonawcy: .................................  
................................................................. 
Powiat: .................................................... 
Województwo: ....................................... 
REGON: ................................................. 
NIP: ......................................................... 
................................................................. 
numer telefonu i faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym 
…………………………………………. 
oraz adres e-mail   
…………………………………………. 

 
 
 

O F E R T A 
 

Gmina  Koniecpol 
         ul. Chrząstowska 6A 

   42-230 Koniecpol   
 

 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  na  usługę dowozu i odwozu 
młodzieży szkolnej do szkół w Gminie Koniecpol w okresie od 1.09.2015 do 30.06.2016r na 
podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez  Wykonawcę 

 
 
 
1. Oferujemy wykonanie  usługi dowozu i odwozu  młodzieży szkolnej na następujących zasadach: 
 

a) cena ryczałtowa brutto:                                     ….............................. zł 

  słownie złotych: ........................................................................................ 

b) podatek VAT w wysokości  ……….% : ….............................. zł 

  słownie złotych: ........................................................................................ 

c)    cena ryczałtowa netto:  ................................. zł 

  słownie złotych: ........................................................................................ 

d)  miesięczny koszt brutto wynosi……………….zł 

     /słownie złotych……………………………………………………/ 

2. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w dni nauki szkolnej w okresie  od 1.09.2015 do 
30.06.2016r. 

3. Termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia – 30 dni od daty otrzymania przez  
       zamawiającego  faktury VAT  wystawionej po wykonaniu usługi za dany miesiąc. 
4.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
       i  nie  wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje konieczne 



      do właściwego przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia  
 
5.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas  wskazany w 
       specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
6. Oświadczamy, że dołączony do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia  projekt  
      umowy  został  prze nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty,  
      zobowiązujemy się do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie  
      wyznaczonym przez zamawiającego 
7. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji  
      istotnych warunków zamówienia oraz, że złożyliśmy wszystkie  wymagane dokumenty 
      potwierdzające spełnienie tych warunków. 
8. Oświadczamy, że wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za 
      składanie nieprawdziwych informacji wykonawca odpowiada zgodnie z art. 270 KK). 
9. Oświadczam, że należę/nie należę* do grupy kapitałowej: (w przypadku przynależności  załączyć listę   

        podmiotów należących do   tej samej grupy kapitałowej). 
10. Przedmiot zamówienia wykonamy sami/przy udziale podwykonawcy(niepotrzebne skreślić) 
     10.1 zakres prac powierzony podwykonawcy: 
  …………………………………………………………………………………………….. 
 
  Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

 

      

 

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

Podpisy osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli  w imieniu wykonawcy 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                                                                                                Zał.nr 2 do SIWZ 
 
 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy pzp 
 
 
…………………………………….. 
……………………………………. 
…………………………………… 
(nazwa i adres Wykonawcy) 
 
 
 
 
                                            OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 
 
 
Stosownie do treści par.3.1.1 Rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać  zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te 
dokumenty mogą być składane: 
 
-nie podlegam(y) wykluczeniu z postepowania  o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie 
przesłanek zawartych w art.24 ust.1 ustawy z dnia 29.stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych(j.t. 
Dz.U. z 2013r., poz. 907 z póź.zm.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………..dn,……………………….                ………………………………………… 
                                                                                                       Podpis osób upoważnionych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

         Załącznik nr  3 
 

 
 
                          OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU  
                         W POSTĘPOWANIU z art.22 ust.1 Prawa zamówień publicznych 
 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość   ................................................           Data ..................... 
 
  
Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:  
 
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej przedmiotem zamówienia   
            działalności, lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  
2. Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie , 
3.         Dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   
            zamówienia, 
 
Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające 
prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą. 
 
 
 
 
                                                        ................................................................................. 
                                                             (data i czytelny podpis, pieczątka wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 
 

 
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG  

 

Składający ofertę o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na    usługę dowozu i odwozu młodzieży szkolnej  do szkół w Gminie Koniecpol  w 
okresie i od 1.09.2015r do 30.06.2016r na  podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez 
Wykonawcę 
 
 
 
Oświadczam, że: 
 
…...............................................................................................................................  

( nazwa firmy) 
wykonała w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a  jeżeli okres  
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie następujące  roboty drogowe  zgodnie z warunkiem 
określonym w pkt V ppkt 4 SIWZ. 
 

Przedmiot usług Data  
wykonania  

Odbiorca Wartość 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

    

 
………………………. dnia …....................................... 
 
 
 
 
 

…............................................................... 
( podpis osoby/osób upoważnionych 
do występowania w imieniu wykonawcy) 

 
 
 
 
UWAGA. 
Należy załączyć do niniejszego wykazu min. 1 dowód potwierdzający, że usługa została  
wykonana należycie . 
Dowodem takim może być: poświadczeniu lub oświadczenie – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o  
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 5 do SIWZ 
 
 
 
Nazwa wykonawcy …................................................................................. 
 
Adres wykonawcy …................................................................................. 
 
 
WYKAZ OSÓB, KTÓRE B ĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA  
 

W przetargu nieograniczonym na wykonania zadania pod nazwą:    usługa dowozu i odwozu 
młodzieży szkolnej  do szkół w Gminie Koniecpol  w okresie i od 1.09.2015r do 30.06.2016r na  
podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę. 
 
 
 

Lp Stanowisko  
/ funkcja/ 

Nazwisko i imię Uprawnienia zawodowe/prawo 
jazdy, kat/ 
 

1  
 

  

2 
 

   

3 
 

   

4 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
Oświadczam, że: 

100 dysponujemy osobą wymienioną w pozycji ….... wykazu * 
101 nie dysponujemy osoba wymienioną w pozycji …... wykazu, lecz będziemy 

dysponować, na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie 
podmiotu/ów trzeciego do udostępnienia ww. osób. 
 
 
 
 
 
 
 
 

…............................................................... 
( podpis osoby/osób upoważnionych 
do występowania w imieniu wykonawcy) 

 
………………………. dn. …................... 
 
*Niepotrzebne skreślić. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
 
 
Nazwa Wykonawcy …........................................ 
 
Adres Wykonawcy …......................................... 
 
 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na :    usługę dowozu i odwozu młodzieży szkolnej  do 
szkół w Gminie Koniecpol  w okresie i od 1.09.2015r do 30.06.2016r na  podstawie biletów 
miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę. 
 
 
 
 
 
 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
 
w sprawie wymaganych uprawnień pracowników przewidzianych do wykonania zamówienia  
 
 
Działając w imieniu : 
 
…................................................................................................................................................. 
                                                                                   /nazwa Wykonawcy/ 
 
będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam , że : osoby , które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia – wymienione w załączniku nr 5 do SIWZ – posiadają wymagane uprawnienia .  
 
 
 
 
  
 
 
 
                                                                                                                               …..........….................................................... 

                                                                                                                                         
(podpis osoby/osób upoważnionych                                        
do występowania w imieniu wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 Zał.nr 7 wzór umowy 
 

                                                                                                                                               

                                                                     Umowa   
 
 
 
zawarta w dniu  …………………..r w Koniecpolu   pomiędzy: 
Gminą Koniecpol z siedzibą 42-230 Koniecpol, ul Chrząstowska 6A zwaną dalej „Zamawiającym”,  
którą reprezentują: 
1.Ryszard Suliga – Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol 
Przy kontrasygnacie Skarbnika  Miasta i Gminy Koniecpol-Jadwiga Gwara 
 
NIP 9492189567,  zwaną dalej Zamawiającym 
 
a firmą: 
…………………………………………………………………………………………… 
którą reprezentują: 
 
1…………………………………………………. 
NIP:  …………………………………………………, zwaną dalej  Wykonawcą  
o następującej treści: 

§ 1 
 

1.Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień  
   Publicznych  Nr ……………… z dnia  ……………..r. Zamawiający zleca, a  Wykonawca  
   przyjmuje do wykonania usługę dowozu i odwozu młodzieży szkolnej do szkół w gminie  
   Koniecpol  w okresie od 1.09.2015r. do 30.06.2016r.na   podstawie biletów miesięcznych  
   wystawionych przez Wykonawcę 

 
           2. Usługi zostaną wykonane zgodnie ze  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.  
               Dokumenty te stanowią integralną część umowy.  
            
 

§ 2 
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają na: 
 

Cenę  ryczałtową brutto (wraz z VAT)  w wysokości                   ………………. zł. 
       słownie: ………………………………………………………………………. /100. 
 W tym podatek VAT w wysokości 8 .% tj.:                 ………………..zł. 
       słownie: …………………………………………………………………………..zł. 
      Cenę ryczałtową  netto w wysokości         ……………….zł. 
       Słownie: ………………………………………………………………………./100. 
       Miesięczny koszt dowozu brutto wynosić będzie  ………………………………zł. 
2. Miesięczny koszt dowozu uczniów  obliczony będzie  jako suma cen biletów miesięcznych uczniów   

do poszczególnych placówek szkolnych  w danym miesiącu. Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu imienne bilety miesięczne  dla każdego ucznia w terminie do 26 dnia  miesiąca  
poprzedzającego  miesiąc wykonania usługi. 

3. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania i  nie może ulec 



     zmianie. 
§ 3 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w  § 2 rozliczone będzie na podstawie faktury  VAT , 
wystawionej  przez Wykonawcę  po zakończeniu usługi za dany miesiąc. Zamawiający 
dopuszcza możliwość dowozu uczniów  na podstawie wydanych na każdy miesiąc  imiennych 
biletów miesięcznych. 

2. Faktura , uregulowana będzie w terminie 30-dniowym od daty otrzymania przez 
Zamawiającego faktury, płatnej przelewem na  konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze. 

 
§ 4 

 
     1. Termin wykonania usługi  ustala się następująco: 
            -  dni nauki szkolnej w okresie od 1.09.2015r. do 30.06.2016r. 
          
 

§ 5 
 

Wykonawca usługi zobowiązuje się, że  dostosuje godziny dowozu  i odwozu do zajęć szkolnych w 
poszczególnych placówkach.   
 
                                                                           § 6 
 
 
1. W przypadku awarii środka transportu Wykonawcy, uniemożliwiającej wykonanie usługi, 
Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć na swój koszt zastępczy środek transportu 
do miejsca awarii nie dłużej niż w ciągu 1 godziny o zaistnienia powyższego zdarzenia.  
2. W przypadku zaniechania realizacji obowiązku o którym mowa w ust. 1 Zamawiający będzie 
uprawniony do wykonania niezrealizowanej usługi samodzielnie na koszt Wykonawcy 
 

                                                                   § 7 
 
  Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia: 

a) w pełni sprawnych technicznie autobusów o liczbie miejsc siedzących zapewniających miejsca 
siedzące dla przewożonych dzieci wraz z opiekunem, oraz posiadania w dyspozycji co 
najmniej jednego autobusu, który będzie pełnił funkcję autobusu rezerwowego (zastępczego) . 
Autobusy te zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą spełniać warunki, które są 
wymagane dla autobusów szkolnych. Stan techniczny autobusu/autobusów  świadczących  
usługę i autobusu/autobusów zastępczych musi być potwierdzony odpowiednimi dokumentami 
- w postaci aktualnych przeglądów  technicznych. Każdy z autobusów musi posiadać ważne 
ubezpieczenie OC. Dokumenty te powinny być okazane na każde żądanie Zamawiającego;  

b) odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny i wygody przejazdów , a w okresach 
zimowych ogrzewanie autobusów; 

c) przestrzegania ustalonego rozkładu czasowego i tras przejazdów; 
d) każdemu z uczniów miejsca siedzącego w autobusie; 
e) w przypadku awarii autobusu – podstawienie autobusu zastępczego , pozostającego w 

dyspozycji wykonawcy; 
f) osoby/osób do obsługi pojazdów posiadających  odpowiednie kwalifikacje uprawniające do 

kierowania autobusami; 
 
 

 
 
                                                                                 § 8 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 
 a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
    nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 



    umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni 
   od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 
b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
d) Wykonawca przerwał realizację usługi i przerwa ta trwa dłużej niż trzy dni. 
 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
a) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
   okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 
 
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 
    powinno zawierać uzasadnienie. 
 

§ 9 
1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca - w wysokości  10 % wynagrodzenia  umownego brutto za przedmiot umowy. 

 
2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 

z  przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w  wysokości 10 % wynagrodzenia 
umownego brutto. 

3.  W razie 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5.  Zamawiający ma prawo dochodzić stosownego odszkodowania uzupełniającego na  zasadach 
Kodeksu  Cywilnego,  jeżeli szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 
§ 10 

1. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia  
    w przypadku  wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających  
    wykonywanie  usługi (np. niesprzyjające warunki atmosferyczne: powódź, zaspy śnieżne) 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu 
    podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.      
    
 

§ 11 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego,  wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawa zamówień publicznych. 
 
 

§ 12 
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu 
sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 13 
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
      ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


