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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH 

WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
o wartości szacunkowej poniżej progu ustalonego na podstawie 

art. 11 ust 8 ustawy P.Z.P 

na 

dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu 

Gminy Mielec w roku szkolnym 2013/2014 wraz z odwozem . 
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Instrukcja  dla oferentów 
 

 

I. Zamawiający  :    Gmina Mielec ul. Jadernych 7 , 39-300 Mielec, woj. podkarpackie  
                               www.gmina.mielec.pl  Tel. 17 773 05 90  

  

 

II. Tryb udzielenia zamówienia  
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progu ustalonego na podstawie art. 11 ust.8 

ustawy Prawo zamówień publicznych 

Podstawa  prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia : 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr113, 

poz.759 z późniejszymi zmianami ) 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia                    
 

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na dowozie uczniów do szkół 

podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Mielec w roku szkolnym 2013/2014                 

wraz  z odwozem   zgodnie z opisem tras załączonym poniżej.  

-Przez dowóz uczniów rozumie się: dowóz uczniów z wszystkich miejscowości położonych 

na terenie Gminy Mielec do szkół podstawowych i gimnazjów z miejsca zamieszkania                     

i odwożenie uczniów do miejsca zamieszkania. 

-Dowóz uczniów musi nastąpić w godzinach, ustalonych z Dyrektorami Szkół .Przewiduje 

się, że usługi przewozowe realizowane będą w godzinach 7:10 do 15:10 zależnie od 

ustalonego w danej szkole planu lekcji. Szczegółowy harmonogram godzin przyjazdów i 

odjazdów autobusów przewoźnik otrzyma na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem 

zamówienia od dyrektorów szkół 

-Wysiadanie i wsiadanie uczniów musi odbywać się w miejscach bezpiecznych do tego 

wyznaczonych  i zgodnych z przepisami ruchu drogowego.   

-Autobusy przeznaczone do przewozu muszą odpowiadać przepisom ustawy Prawo o ruchu 

drogowym. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość:  

a/   zmiany liczby dowożonych uczniów  

b/ zmiany czasu dowozu i odwozu w zależności od rozkładu zajęć lekcyjnych. 

-Zamawiający wymaga aby przewóz odbywał się sprawnymi technicznie autobusami 

służącymi do przewozu uczniów. W okresach jesienno - zimowych pojazdy dowożące 

uczniów muszą być ogrzewane . 

W ofercie należy podać cenę za jeden dzień przewozu (uwzględniając dowóz i odwóz na 

wszystkich trasach podanych w niniejszej SIWZ) Wymagania szczegółowe związane                  

z przedmiotem zamówienia: 

- wykonawcę obowiązuje najwyższa staranność w wykonaniu przedmiotu zamówienia 

Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe 

wykonanie zamówienia  

-  autobusy muszą być dostosowane do przewozu uczniów, muszą zapewniać miejsca 

siedzące, autobusy muszą być odpowiednio oznakowane (z przodu autobusów, 

mikrobusów należy umieścić tablicę koloru żółtego z czarnym napisem Autobus szkolny, 

http://www.czermin.pl/
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znak STOP oraz znak Uwaga Dzieci wyraźnie widoczny podczas wsiadania i wysiadania 

uczniów), posiadać odpowiednią ilość miejsc, 

 

Zaleca się oferentom przeprowadzenie wizji lokalnej proponowanych tras przewozu, 

w celu uzyskania informacji, które mogą być konieczne dla prawidłowego 

przygotowania oferty oraz doboru odpowiedniego środka transportu do wykonania 

zadania na poszczególnych trasach. 

 

Ustala się następujące trasy przewozowe uczniów: 

Trasa I 

Wola Mielecka - Goleszów - Boża Wola - Książnice -Wola Mielecka (dowóz i odwóz ) 

Wyjazd ze szkoły z opiekunem w Woli Mieleckiej 7.20 

Przystanek początkowy Goleszów - wyjazd 7.30. 

Dowóz obejmuje uczniów z Goleszowa, Bożej Woli, Książnic i części Podleszan do  

skrzyżowania.  

Łączna liczba uczniów: 60  

Odwoź - wyjazd z miejscowości Wola Mielecka - szkoła w następujących godzinach: 

14.30 - trzy raz w tygodniu 

13.30 - dwa razy w tygodniu 

Trasa II 

Wola Mielecka -Rydzów – Wola Mielecka ( Tarnowiec) - Wólka Książnicka - Podleszany – 

Wola Mielecka (dowóz i odwoź) 

Wyjazd ze szkoły z opiekunem w Woli Mieleckiej 7.10. 

Przystanek początkowy Rydzów szkoła - wyjazd 7.30. 
Dowóz obejmuje uczniów z Rydzowa, części Podleszan od strony Wola Mielecka –
(Tarnowiec) oraz Wólkę Książnicką i część Podleszan od szkoły 
Łączna liczba uczniów: 38+25(Podleszany)= 63 

Odwóz - wyjazd z miejscowości Wola Mielecka - szkoła w następujących godzinach:  

14.30 - trzy raz w tygodniu  

13.30 - dwa razy w tygodniu 

 Powrót do szkoły – odwóz opiekuna 

 

Trasa III 

Wola Mielecka -Rzędzianowice (Olszyny) - Wola Pławska – Rzedzianowice- 

Wola Mielecka (dowóz i odwóz) 

Wyjazd ze szkoły z opiekunem w Woli Mieleckiej 7.10. 

Przystanek początkowy Rzedzianowice (Olszyny) - wyjazd 7.20. 

Dowóz obejmuje uczniów Woli Pławskiej, Rzędzianowic i części Woli Mieleckiej. 

Łączna liczba uczniów: 80 

Odwóz - wyjazd z miejscowości Wola Mielecka - szkoła w następujących godzinach: 

14.30 - trzy raz w tygodniu 

13.30 - dwa razy w tygodniu. Powrót do szkoły – odwóz opiekuna  

 

 

Dwa razy w tygodniu o godz. 15.30 dodatkowy odwoź uczniów z klasy sportowej                   

w liczbie 19  uczniów uczęszczających na zajęcia dodatkowe( dotyczy tras I,II,III) 
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Trasa IV 

Wyjazd Wola Mielecka godz.7.20 .Dowóz na trasie Wola Mielecka do SP Rzedzianowice 

obejmuje 17 uczniów . 

Następnie dowóz i odwóz na trasie SP Rzędzianowice - Olszyny II godz. 7.28,Wola Pławska do  

SP Rzędzianowice godz.7.45 – 62 uczniów.  

Odwóz opiekuna pod szkołę . 

Godziny odwozu ustalone zostaną na 7 dni przed rozpoczęciem dowozu . 

 

  Trasa V 

Wyjazd z miejscowości Złotniki z opiekunem 7.10,Chrząstów, Brzyście , Chrząstów , Chorzelów 

godz. 7.50 – 66 uczniów  

Odwóz w trzech turach: 

 o godz.13.35- 5 razy w tygodniu,  

o godz.14.30 - 5 razy w tygodniu 

o godz.15.25 – 3 razy w tygodniu 

 ( technicznie  możliwy odwóz  jednym autokarem, który wraca po każdym kursie po następnych 

uczniów bez konieczności odwozu opiekuna) ilość dzieci i godziny zostaną ustalone na siedem dni 

przed rozpoczęciem dowozu) 

 

Trasa VI 

Wyjazd z miejscowości Szydłowiec z opiekunem 7.10,Wola Chorzelowska, Trześń, Ławnica, 

Chorzelów godz. 7.50 – 67 uczniów +24 uczniów dojeżdżających do SP Trześń 

Odwóz w trzech turach: 

o godz.13.35- 5 razy w tygodniu,  

o godz.14.30 - 5 razy w tygodniu 

o godz.15.25 – 3 razy w tygodniu 

 

( technicznie  możliwy odwóz  jednym autokarem, oprócz sezonu zimowego  który wraca po 

każdym kursie po następnych uczniów)  ilość dzieci i godziny zostaną ustalone na siedem dni 

przed rozpoczęciem dowozu) 

 

 Trasa VII 

Wyjazd z miejscowości Grochowe z opiekunem 7.30 , Trześń, Smyków,  Chorzelów 7.50 

- 60 uczniów +ok.15 uczniów dojeżdżających do SP Trzesń 

 

Odwóz na trasie połączonej z VI i VII  w następujący sposób Chorzelów, Smyków, Ławnica 

Trześń, Grochowe,  Trześń, Wola Chorzelowska, Szydłowiec   w trzech turach: 

o godz.13.35- 5 razy w tygodniu,  

o godz.14.30 - 5 razy w tygodniu 

o godz.15.25 – 3 razy w tygodniu 

 

 (technicznie  możliwy odwóz  jednym autokarem, który wraca po każdym kursie po następnych 

uczniów  -odwóz opiekuna po ostatnim kursie  do najbliższego przystanku na SSE  w Mielcu. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras i godzin przejazdów.  

  

Kod  CPV  60.13.00.00-8 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających  

Zamawiający nie będzie wybierał najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

 

IV. Termin realizacji zamówienia 

 

Przewozy będą realizowane w roku szkolnym 2013/2014 od 2.09.2013 do 27.06.2014 

roku. 

( ustalonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2013/2014 ) 

 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków. 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

    w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych i nie  

    podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy dotyczące ; 

 

1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Wymagane jest wykazanie przez 

Wykonawcę posiadania ważnej licencji na wykonywanie transportu drogowego osób.   

2) posiadanie wiedzy i doświadczenia 

 Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zadanie na 

przewóz dzieci w okresie 1 roku szkolnego  z należytą starannością z podaniem ich wartości 

przedmiotu, daty wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zlecenie 

zostało wykonane bez zastrzeżeń i prawidłowo ukończone. - wartość zamówień brutto nie 

mniejsza niż 220 000,00 zł  

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonywania zamówienia – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca 

dysponuje taborem przeznaczonym do realizacji zamówienia spełniający właściwe 

wymagania techniczne w ruchu drogowym   Wymagane jest  dysponowanie minimum 

8 autobusami do przewożenia osób.  

Dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia wymagane prawem do kierowania 

pojazdami wyszczególnionymi w ofercie  

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności  /POLISA  OC na kwotę minimum kwoty ceny oferty   /  

 

 

2.  Opis  sposobu dokonywania  oceny spełnienia warunków ;  

W celu potwierdzenia spełniania w/w warunków  Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

stosowne dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt VI SIWZ. Z treści załączonych 

oświadczeń i dokumentów winno wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnił w/w 

warunki.  

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na załączniku do protokołu  

postępowania zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje  zawarte w 

oświadczeniach i dokumentach załączonych do oferty.  
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Wykonawca na podstawie art. 26 ust 2b może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 

innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego i łączących go z nim 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. 

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń       

i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy 

złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie, chyba, że 

mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem 

wykonawcy z postępowania.  

 

 

VI.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

1. W celu uzyskania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o którym mowa w art. 22 

ust.1 ustawy Pzp do oferty należy dołączyć ;  

 

a. Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1.  

b. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie 

publiczne na podst. art. 22   Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2  

c. Wykaz wykonanych , a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych , usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku 

wiedzy i doświadczenia , Wykonawca wykaże  co najmniej jedno zadanie na przewóz  

dzieci w okresie 1 roku z należytą starannością z podaniem ich wartości przedmiotu, 

daty wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zlecenie 

zostało wykonane bez zastrzeżeń i prawidłowo ukończone. - wartość zamówień 

brutto nie mniejsza niż 220 000,00 zł  . zał. nr 3  

d. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usługi transportowej , wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

, a także zakresu wykonywanych czynności .zał nr 4  

e. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

posiadają wymagane uprawnienia zał. nr 5 .  

f. Ważną 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 cały okres trwania zamówienia 

g. Licencję na przewóz osób  

h. Wykaz samochodów przeznaczonych do przewozu osób którymi dysponuje 

Wykonawca-załącznik nr 6  

 

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

zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy 

Pzp do oferty należy dołączyć ;  
a. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 7  

b.  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 
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pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

 

 Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

 1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 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 - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert 

 .2) 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 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert - albo 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, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 

 

Uwaga ;  wszystkie dokumenty wyżej wymienione mogą być złożone w formie oryginałów 

lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osoby uprawnione do podpisania oferty              

z dopiskiem „ za zgodność z oryginałem „   

 

3) oświadczenie o grupie kapitałowej załącznik nr  

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów i wskazanie osoby do kontaktów 
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Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 

przekazują pisemnie lub faksem. 

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

Adres do korespondencji : 

Urząd Gminy w Mielcu, ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec  

 Tel. 17  773 -05 -90 

Fax  17  773 -05 -90 

   

Osobą  odpowiedzialną za kontakty  z wykonawcami  jest  - Andrzej Bieniek  

Tel. 17  774 -56 -46 lub Barbara Szwakop 17 774 -56 -41 

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych   

warunków zamówienia pisemnie lub faxem zgodnie z art. 38 ustawy. 

1.Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi tj. niepóźnej niż 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert zgodnie z art. 38 ust.1 pkt.3 na wszelkie zapytania związane                            

z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do 

Zamawiającego nie później niż do  końca dnia w którym upływa połowa terminu składania 

ofert, z tym, że ewentualna zmiana   terminu składania ofert nie wpłynie na bieg tego terminu. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa         

w pkt.1 lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień , zamawiającemu przysługuje prawo  

do pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 

3. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym 

doręczono SIWZ oraz publikuje na własnej stronie internetowej, bez ujawnienia źródła 

zapytania. 

 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium. 

 

1.Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 

6 500,00 złotych (słownie: sześć tysięcy pięćset zł 00/100) 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

 

Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 

ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: 

- w pieniądzu, 

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

– kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

- w gwarancjach bankowych,  

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,  

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

83 8642 1168 2016 6808 8415 0003 

Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (oryginał dokumentu) należy zdeponować 

w pok. nr.18 Urzędu Gminy  Mielec ul. Jadernych 7 ,39-300 Mielec  

2.Wykonawca, który nie wniesie wadium na okres związania ofertą zostanie przez 

Zamawiającego wykluczony z postępowania. 

3.Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

4.Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
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IX. Termin związania ofertą. 

 

Wykonawca jest związany ofertą  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 

 

X. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1. Oferta powinna być sporządzona  w języku  polskim, winna być  napisana na maszynie 

do pisania, komputerze albo też ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. 

Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 

2. Wszystkie wymagane dokumenty niniejszej SIWZ muszą być złożone w oryginale lub 

kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem  przez oferenta. 

3. Oferent powinien złożyć tylko jedną ofertę zawierającą  jedną jednoznacznie opisaną 

propozycję wykonania zamówienia zgodnie z wzorem oferty załączonym do specyfikacji. 

4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i 

inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

5. Wszelkie skreślenia i korekty w tekście oferty mają być parafowane przez te same 

upoważnione osoby. 

6. Jeżeli Wykonawca ustanowi pełnomocnika w przedmiotowym postępowaniu, to 

Zamawiający wymaga załączenia do oferty oryginału pełnomocnictwa podpisanego przez 

osobę/osoby uprawnione zgodnie z wypisem z właściwego rejestru. 

7. Jeżeli Wykonawca nie ustanowi pełnomocnika oświadczenia mają być podpisane przez 

wszystkie osoby uprawnione zgodnie z wypisem z właściwego rejestru lub zaświadczenia 

o wpisie do ewidencji gospodarczej. 

8. Zaleca się aby każda strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami. 

9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie 

Gminy Mielec sekretariat , pokój nr 13  do dnia 2.08.2013 rok do godz. 10.00 

Kopertę należy zaadresować: 

 Urząd Gminy Mielec 

 Ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec 

Oferta na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Mielec w 

roku szkolnym 2013/2014 wraz z odwozem .Nie otwierać przed 2.08.2013r. godz. 10.00  

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

10. Oferent może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o 

wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o 

wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta 

tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ,, ZMIANA”. Koperty oznaczone 

napisem  ,, ZMIANA” zostaną otwarte  przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, 

zostaną dołączone do oferty. 

11. Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia według takich samych zasad jak  

wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,, WYCOFANE”. Oferty 

wycofane nie będą otwierane. 
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12. Oferent nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu               

składania ofert. 

13. Oferta wspólna 
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi    
spełniać następujące warunki: 
Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub 
upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego wspólnie / 
Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu 
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców  występujących  
wspólnie/partnerów - należy załączyć do oferty  

 
Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania 
wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie zobowiązań  

 
W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed 
przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa 
regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została 
zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na 
wykonanie zamówienia. 

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

  

Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie 

w celu sporządzenia oferty. 

Oferty należy złożyć    w Urzędzie Gminy w Mielec  39-300 Mielec pokój nr 13 

Termin  składania ofert upływa dnia 2.08.2013  r. o godz. 10.00 

Zamawiający otworzy oferty w obecności oferentów, w dniu 2.08.2013 o godz. 10.00 

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert zamawiający poda zawarte w każdej ofercie 

informacje takie jak : 

-  nazwę oferenta, 

- adres lub siedzibę oferenta, 

- cenę  brutto oferty, 

- termin wykonania zamówienia  

- warunki płatności 

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia informacji podanych przez oferenta. 

 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy  

i nie będą podlegały zmianom. 

2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo             

i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT- jeżeli występuje  

3. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.  

4. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

5. Wykonawca podaje cenę jednostkową netto i brutto – według wzoru formularza oferty 

stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 

6. Wszystkie ceny podane w ofercie powinny być określone jednoznaczne i w sposób nie 

budzący wątpliwości i zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.  

7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych cena powinna być wyrażona    

w złotych polskich. 
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XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów: 

1. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych 

przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium 

2. Oferta wypełniająca w największym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma 

maksymalną ilość punktów. 

3. Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie 

odpowiednia mniejsza liczba punktów. 

 

kryterium: cena za jeden dzień  przewozu (uwzględniając dowóz i odwóz na wszystkich 

trasach podanych w niniejszej SIWZ)    – 100% 

  

Wartość punktowa dla kryterium ceny jest wyliczona wg. wzoru: 

                Wartość punktowa  ceny  R = ( Cmin : Cx ) x  waga kryterium             

                gdzie;     R   -    ranga w ocenie 

                              C min - cena najniższa spośród wszystkich ofert 

                              Cx   -    cena oferty badanej 

Punkty wynikające z algorytmu matematycznego uzyskane przez oferenta zostaną 

zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

 
 

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

w celu zawarcia umowy 

 

1. Jeżeli zamawiający  dokona wyboru oferty umowa w sprawie realizacji zamówienia 

publicznego zostanie zawarta  z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione 

wymagania   i którego oferta okaże się najkorzystniejsza. 

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, zgodnie z art.94 ustawy P z p. O miejscu            

i dokładnym terminie zawarcia umowy zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego 

oferenta. 

3. W przypadku, jeżeli okaże się, że oferent którego oferta została wybrana, przedstawił 

nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze 

spośród  pozostałych ofert tę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów chyba, że złożone 

będą tylko dwie ważne oferty lub upłynie termin związania ofertą. 

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

XVI.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej       

umowy. 

 

Zamawiający wyznaczy termin zawarcia umowy z wykonawcą, którego oferta została 

wybrana w terminie określonym w art. 94 Pzp 
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Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień treści zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wystąpienia 

następujących okoliczności:  

Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie usługi:  

1) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego 

 i Wykonawcy, szczególności:  

a) wstrzymanie usług przez Zamawiającego ,zmiana tras przejazdu. 

Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:  

1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;  

2) zmiana obowiązującej stawki VAT; 

 

 XVII.  Środki  ochrony prawnej 

 

Środki ochrony prawnej  określone  w dziale  VI Prawo  zamówień publicznych  - ustawa      

z dnia 29 stycznia 2004r. przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes 

prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszania 

przez zamawiającego przepisów ustawy. (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz.759 ze zmianami ) Pzp.  

 

 XIX Informacja dotycząca walut obcych: 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

XX. Umowa ramowa: 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

XXI  Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu: 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XXII . Aukcja elektroniczna: 
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

XXIII. Ogłoszenie wyników przetargu: 

Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień 

publicznych . Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty 

oraz o zawarciu umowy uczestniczący w postępowaniu wykonawcy zostaną zawiadomieni 

pisemnie. 

XXIV  Postanowienia końcowe: 
Postanowienia końcowe 

Zasady udostępniania dokumentów 

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie 

terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem 

dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) 

oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
 

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku 

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów 

- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną 

dokumenty 
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- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego 

urzędowania. 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeks cywilny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do SIWZ  

 

1. Oferta – zal nr 1  

2. Oświadczenie. z art. 22 Pzp – zał nr 2  

3. Wykaz robót – zał. nr 3  

4. Wykaz osób – zał  nr 4  

5. Oświadczenie o uprawnieniach zał. nr 5  

6. Wyka z sprzętu – zał nr 6  

7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zal. Nr 7  

8. Wzór umowy zał. nr 8  

9. Przynależność do grupy kapitałowej 9 lub 9a 
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Załącznik Nr 1 

 

 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 Dane dotyczące wykonawcy 

Nazwa: 

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

Siedziba: 

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

Adres poczty elektronicznej: ...............................................................................   

Strona internetowa: ............................................................................................  

Numer telefonu:................................................................................................. 

Numer faksu: ....................................................................................................  

 Numer NIP:  .....................................................................................................    

Dane dotyczące zamawiającego  

Gmina Mielec ,ul. Jadernych 7 

39-300 Mielec 

woj. podkarpackie  

 Zobowiązania wykonawcy Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym:  Oferta   na 

dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Mielec w roku szkolnym 

2013/2014r wraz z odwozem.   
Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, za cenę : 

Netto za  dzień dowozu...................................................................zł,  

Słownie .........................................................................................................................................  

 

Plus obowiązujący podatek VAT………………………………………………………………. 

 

Kwota brutto za dzień dowozu………………………          

Słownie………………………………………………………………………………………….. 

 

 (Kwota uwzględnia dowóz i odwóz na wszystkich trasach podanych w niniejszej SIWZ) 

 

Zakres i wartość usługi która zostanie wykonana przy udziale podwykonawców : 

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

Oświadczam, że : 

Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: od dnia 1.09.2012r do dnia 28.06.2013r.  

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

3.     Wadium nie jest wymagane  

4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania 

stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń 

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 

Dokumenty: 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  

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

2........................................................................ 
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3......................................................................... 

4......................................................................... 

5......................................................................... 

6......................................................................... 

7......................................................................... 

8......................................................................... 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:  

nie jest wymagane  

Zastrzeżenie wykonawcy  

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie 

udostępnione:……………………………………………………………………………  

Inne informacje wykonawcy: 

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

 

 

 

 

……………………………………………… 
Imiona i nazwiska osób        

 uprawnionych do reprezentowania wykonawcy   

 

 

 

………………………………………………. 
Czytelne podpisy osób 

 uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
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                                                                                                                     Załącznik Nr 2   

       
 

     Oświadczenie 
 

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia na: 

Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Mielec 

w roku szkolnym 2013/2014  wraz z odwozem 

  

 
 

reprezentując wykonawcę (nazwa) .............................................................................................. 

oświadczam, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych tzn.: 

 

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
1
  

3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

 

 

 

                                                     

……........................................................................... 
                                                                    Pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 

 

 

 

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

(pieczęć firmy) 

 
 

dnia .......................                                                                                                        
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                                                                          Załącznik Nr 3 

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

(pieczęć firmy) 

 

 

 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

 

Lp. Rok / Lata Nazwa usługi Wartość  

usługi (brutto) 

Odbiorca wyk. usługi  

Oraz rok  

     

     

     

 

 

Uwaga ; do w/w wykazu należy załączyć referencje  

 

 

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

      (miejscowość i data)                                                                                    

                                                                                                                                      

  
                                                                                              pieczęć i podpis osoby/osób    

                                                                                                 upoważnionych do                  

                                                                                                      reprezentowania Wykonawcy. 
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Załącznik Nr.  4 

 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 

Adres wykonawcy ................................................... 

  

Miejscowość ..............................................   Data ....................... 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI DYSPONUJE WYKONAWCA I KTÓRE BĘDĄ 

UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności  

  

Lp.  Imię nazwisko  Kwalifikacje 

zawodowe  

Doświadczenie  

   

Zakres 

wykonywanych 

czynności  

Własny czy 

udostępniony 

      

      

      

      

      

      

  

Do wykazu należy dołączyć: 

1) pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania 

zamówienia, jeżeli wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 

  

  

................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
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                                                                                                                  Załącznik Nr.  5 

 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 

Adres wykonawcy ................................................................................................ 

Miejscowość ..............................................    

Data ....................... 

 Przystępując do  przetargu nieograniczonego na  zadanie pn.    

  na 

Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Mielec w roku 

szkolnym 2013/2014 wraz z odwozem . 

 

 

 

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

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

zamówienia posiadają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania 

przedmiotu niniejszego postępowania..................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….. 
       (data i czytelny podpis wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(pieczęć firmy) 
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          Załącznik Nr  6  

 

 

                                       WYKAZ POJAZDÓW DO WYKONANIA ZADANIA 

 

 

 
 

Lp. Rodzaj nazwa pojazdu 

 

Ilość szt. Ilość miejsc 

siedzących 

Rok produkcji Uwagi 

(własny czy 

udostępniony) 

      

      

      

      

      

      

 

 

     

 

 

 

   

 
 

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

      (miejscowość i data)          
                                                                                                            
                                                                           .............................................................................                                                                               
         pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych do                  
                                                                                                                            reprezentowania Wykonawcy. 
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 Załącznik Nr 7  do SIWZ 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW O BRAKU PODSTAW DO 

WYKLUCZENIANA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY - PRAWO 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………. 

Adres wykonawcy …………………………………………………………. 

Miejscowość …………………………………… 

Oświadczenie  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów 

z terenu Gminy Mielec w roku szkolnym 2013/2014 wraz odwozem , oświadczam/my że 

w stosunku do firmy, którą reprezentuję/my brak jest podstaw do wykluczenia z 

postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych który mówi: 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) 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; 

2) 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; 

3) 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; 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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; 
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7) 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; 

8) 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; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary. 

 

 

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

 

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/ 

 

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

 

1 Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie, niniejsze oświadczenie składa każdy z wykonawców w imieniu swojej firmy. Jeżeli wykonawca 

wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega 

na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2bustawy Prawo zamówień publicznych, 

a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, niniejsze oświadczenie składają 
powyższe podmioty. 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

 

WZÓR UMOWY 

 
 
Zawarta w dniu …………………………………r. pomiędzy Gminą Mielec reprezentowaną przez: 

1. Wójta Gminy Mielec     -  Pana Kazimierza Gacek 

przy kontrasygnacie : 

2. Skarbnika Gminy        -  Pani Małgorzaty Cyran 

zwanych w treści umowy „Zleceniodawca" 

A 

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

 

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

reprezentowanym przez ;  

…………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………….. 

  zwanym dalej „Zleceniobiorcą ". 

 

§1 

1.Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji zgodnie z wynikiem 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego z dnia …………………………… zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych na zadanie pn: 

Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Mielec w roku 

szkolnym 2013/2014 wraz z odwozem na trasach: I,II,III,IV,V,VI,VII 

 
 

 

§ 2 

Przewóz będzie się odbywał we wszystkie dni nauki wynikające z organizacji roku szkolnego. 

Dowóz uczniów musi nastąpić w godzinach, ustalonych z Dyrektorami Szkół . Przewiduje 

się, że usługi przewozowe realizowane będą w godzinach 7:10 do 15:10 zależnie od 

ustalonego w danej szkole planu lekcji. Szczegółowy harmonogram godzin przyjazdów i 

odjazdów autobusów przewoźnik otrzyma na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem 

zamówienia od dyrektorów szkół 

 

§ 3 

Okres świadczenia usług przewozu i okres obowiązywania umowy ustala się  

od ………do……………………….. r. 

Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem dopuszczalne jest z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, skutkującego na koniec miesiąca przypadającego 

po miesiącu, w którym dokonano wypowiedzenia. 

 

 

§ 4 
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1.Zleceniobiorca zobowiązuje się do punktualnego podstawiania sprawnego technicznie oraz 

odpowiednio oznakowanego środka transportu w wyznaczonych przez Zleceniodawcę 

miejscach. 

2.Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli stanu technicznego środków transportu 

przeznaczonych do realizacji zamówienia wskazanych przez Zleceniobiorcę w ofercie 

przetargowej stanowiącej załącznik do umowy. 

3.Kontrola, o której mowa w ust. 2 odbywać się będzie przy udziale funkcjonariuszy Policji  

 

§ 5 

1.Kierowca przy wejściu do autobusu będzie miał prawo żądać okazania legitymacji szkolnej. 

2.Dopuszcza się możliwość kontroli przewożonych dzieci w zakresie posiadania przez nich 

legitymacji szkolnej przez kontrolerów Zleceniobiorcy. 

 

§ 6 

Zleceniobiorca zobowiązuje się, iż kursami szkolnymi, którymi będą przewożone dzieci do 

gimnazjum i szkoły podstawowej, nie będzie przewoził innych pasażerów. 

 

§ 7 

Zleceniodawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Zleceniobiorcy, co najmniej  

z 3 – dniowym wyprzedzeniem o zmianach godzin rozpoczynania i kończenia zajęć, bądź 

o przerwach w zajęciach (ferie, wycieczki, rekolekcje). 

 

§ 8 

1. Za wykonaną usługę przewozu Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kwotę  

Netto za dzień przewozu…………………………………………. 

Słownie:……………………………………………………………. 

Obowiązujący podatek VAT w kwocie ……………………………………………… 

Brutto za dzień przewozu …………………………………………………. 

Słownie:…………………………………………………………………….. 
2.Przewidywana wartość umowy wynosi do …………………………………….. zł brutto. 

3.Należność za wykonany przewóz płatna będzie miesięcznie z dołu na podstawie faktury 

wystawionej i doręczonej Zleceniodawcy, uwzględniającej faktyczną ilość dni przewozu, w 

terminie 15 -dni licząc od dnia jej otrzymania. 

4.W przypadku opóźnienia w zapłacie należności Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy 

odsetki ustawowe. 

 

 

§ 9 

1.Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które 

będą naliczane w wypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2.Zleceniobiorca płaci kary umowne z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy: 

 

- za odstąpienie od umowy w wysokości 50 % wynagrodzenia  

     umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 

- 10% wynagrodzenia należnego brutto określonego w § 8 ust. 1 

     w przypadku opóźnienia dowozu trwającego dłużej niż 15 minut, 

- 25% wynagrodzenia należnego brutto określonego w § 8 ust. 1  

     w przypadku naruszenia obowiązków określonych w § 6. 

3.Zleceniodawca płaci kary umowne:  

 

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy  

      w wysokości 50% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
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      w § 8 ust. 2 

- za zwłokę w zapłacie faktur  - odsetki w wysokości ustawowej. 

 

4.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 10 

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie dowozu bądź jego opóźnienie 

wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, np. nie przejezdność dróg spowodowana 

warunkami atmosferycznymi (zaspy, śnieżyce, gołoledź), nieplanowane zamknięcie dróg na 

skutek wypadków, kolizji, klęsk żywiołowych, czy też innych nieprzewidzianych zdarzeń. 

 

                                                                        § 11 

Zleceniodawca dopuszcza możliwość zmiany postanowień treści umowy: 

1.Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie usługi tj zmiana będąca następstwem 

okoliczności leżących po stronie Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy, w szczególności:  

wstrzymanie usług przez Zleceniobiorcę.  

2.Zmian spowodowane następującymi okolicznościami:  

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ 

b) zmiana obowiązującej stawki VAT. 

 

§ 12 

Zleceniodawca może odstąpić od umowy: 

 

1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

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

2.W razie niewykonania przez Zleceniobiorcę dwóch przewozów przewidzianych niniejszą 

umową. 

3.Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust.1 i 2 powinno nastąpić w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od momentu powzięcia wiadomości 

o przyczynie odstąpienia  

 

§ 13 

1.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

2.Wszelkie zmiany umowy odbywać się będą w formie pisemnych aneksów do niniejszej 

umowy, sporządzonych za zgodą obydwu stron, pod rygorem nieważności. 

3.Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu Sądowi Rejonowemu w Mielcu. 

 

§ 14 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zleceniodawcy 

 i jeden dla Zleceniobiorcy. 

 

 

 

 

 Zleceniobiorca       Zleceniodawca 
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…………………………….. 

 Załącznik nr  9  

(nazwa i adres wykonawcy)   

   

 

 

Składając ofertę w przetargu na realizację zamówienia pn. 

,, Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Mielec w roku 

szkolnym 2013/2014 wraz z odwozem” 

 

oraz działając w oparciu o art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  

w nawiązaniu do ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

 (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) 

 

oświadczam(y), że należymy do grupy kapitałowej            

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

Poniżej przedstawiamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: 

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

2. …………………………………………………………………………………………… 

3. .……………………………………………………………………………………………… 

Rodzaj powiązań występujących w grupie kapitałowej miedzy podmiotami wymienionymi 

powyżej: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

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

(opisać powiązania) 

 

 

……………………………..   

(miejscowość data)   

 

 

 

 

 

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

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych zgodnie z zasadami reprezentacji wykonawcy) 
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Załącznik nr 9a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składając ofertę w przetargu na realizację zamówienia pn. 

 

,, Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Mielec w roku 

szkolnym 2013/2014 wraz z odwozem” 

 

oraz działając w oparciu o art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  

  

oświadczam(y), że 

 

nie należę(my) do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) 

 

 

 

……………………………..   

(miejscowość data)   

 

 

 

 

 

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

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych zgodnie z zasadami reprezentacji wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………..   

(nazwa i adres wykonawcy)   


