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RIK.271.2.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 niepełnosprawnych z terenu Gminy Mielec 
dowożonych do szkół i placówek oświatowych w 2013 i 2014 roku 

wraz z odwozem . 
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                                                                               Wójt  Gminy Mielec  
 
        Kazimierz Gacek 
 
                                                                         
 
 
 
 
                                                                             Mielec , dnia 11.02.2013r 
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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 : 
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  
            (Dz. U. z 2010 r. Nr  113, poz. 759) 
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form, w jakich  
dokumenty te mogą  być składane ( Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz.1817) 

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości 
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2011r. Nr 282 , poz. 1650) 

 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju 
dokumentów, jakich może żądać  zamawiający od wykonawcy oraz form,  w jakich te 
dokumenty mogą być składane ( Dz. U z 2009r., Nr 226, poz.1817), 
 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości   zamówień 
publicznych (Dz. U z 2011r., Nr 282, poz.1650), 
 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości 
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 
(Dz. U. z 2011r. Nr 282, poz.1649). 
 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia                    
 

1.Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na  dowozie uczniów niepełnosprawnych        
z terenu Gminy Mielec dowożonych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 
2013 i 2014 wraz z odwozem . 
Przez dowóz uczniów niepełnosprawnych rozumie się: dowożenie uczniów 
niepełnosprawnych  z terenu Gminy Mielec  -   do szkół i placówek oświatowych                               
z miejsca zamieszkania i odwożenie uczniów do miejsca zamieszkania. 
Przewożone dzieci niepełnosprawne zostają odbierane i przewożone pod  
adres zamieszkania podany przez opiekuna 
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2.Pojazdy przeznaczone do przewozu muszą odpowiadać przepisom ustawy Prawo o 
ruchu drogowym. 
 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, certyfikat 
kompetencji w krajowym transporcie drogowym  osób wystawiony dla jednej z osób 
zarządzających firmą wykonawcy . 
3.Zamawiający wymaga aby przewóz odbywał się sprawnymi technicznie pojazdami 
służącymi do przewozu uczniów niepełnosprawnych. W okresach jesienno - zimowych 
pojazdy dowożące uczniów muszą być odpowiednio ogrzewane . 
W ofercie należy podać cenę oferty za jeden dzień dowozu jednego dziecka 
uczestniczącego w zajęciach. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty. 
4.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  
 
-  pojazdy muszą być dostosowane do przewozu uczniów niepełnosprawnych, muszą  

zapewniać miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych osób, pojazdy muszą być  
odpowiednio oznakowane - przewóz osób niepełnosprawnych,  

 
-     wszystkie pojazdy muszą posiadać możliwość montażu najazdów na ewentualne    
       żądanie Zamawiającego 
 
5.Zamawiający wymaga od Przewoźnika że w każdym pojeździe udzielającym 
usługę dowozu musi być opiekun posiadający kurs udzielania pierwszej 
pomocy.   
 
6.Zamawiający nie dopuszcza przesadzania dzieci w trakcie dowozu do innego 
pojazdu poza szczególnymi powodami 
 
7. Czas trwania dowozu/odwozu dla poszczególnego dziecka nie może być 
dłuższy niż 1 godzina. 
Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia i odwożenia uczniów 
niepełnosprawnych obejmuje dowóz i odwóz uczniów  zgodnie z załączonym poniżej 
zestawieniem adresowym  : 
 

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Mielcu, ul. Wojsławska 278 
 ( dowożonych 5 uczniów) 

Chorzelów 766/12 
Chorzelów 364  
Trześń 249 
Złotniki 29 
Szydłowiec 27 

 
Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy – filia Wola Pławska  
(dowożonych 4 uczniów) 
    Wola Mielecka 45 
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    Wola Mielecka 509 
    Rzędzianowice 245 
    Rzędzianowice 42 
 
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu 
(dowożonych 3 ucznió) 
     Chorzelów 191 
    Chrząstów 177 C 
    Chorzelów 765/73 

 
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Mielcu, ul. Królowej Jadwigi 1 
(dowożonych 22 uczniów) 
 
Wola Chorzelowska 39 
 Złotniki 288. 
 Podleszany 436 
 Podleszany 436 
  Podleszany 436 
 Podleszany 112 
 Rzędzianowice 94 
 Trześń 184 
 Chorzelów 282 
 Chorzelów 765/73 
 Wola Mielecka 100  
 Rydzów 77 
 Rydzów 77 
 Rydzów 66 
 Rzędzianowice 383  
 Rydzów 77. 
 Rzędzianowice 180 
 Trześń 144 
 Chorzelów 150 
 Trześń 22B  
 Chorzelów 365 A  
 Chorzelów 365 A  
 
Zamawiający dopuszcza ewentualną możliwość zmian ilości dowożonych uczniów  
( adresów dowozu i odwozu) 
 
Kod  CPV  60.11.34.00-7  
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie będzie wybierał najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 
 
 
IV. Termin realizacji zamówienia 
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Przewozy będą realizowane w okresie od 18.03.2013r do 31.07.2013r,oraz od 1.09.2014r 
do 31.07.2014r w godzinach określonych przez Zamawiającego  umożliwiających  
uczestnictwo uczniów w zajęciach prowadzonych przez wyżej wymienione jednostki 
 
 
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 krajowego transportu 
drogowego osób, certyfikat kompetencji w krajowym transporcie drogowym  osób 
wystawiony dla jednej z osób zarządzających firmą wykonawcy.   

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 dwa zadania na 
przewóz dzieci niepełnosprawnych 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 100 000,00 zł ( na jedno zadanie), 

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   
sześcioma pojazdami w tym dwoma z regulowanym i opuszczanym podwoziem oraz  
dwoma z windą przystosowany do przewozu osób na wózku inwalidzkim które 
muszą mieć zamontowane szyny do mocowania wózków. Samochody muszą być 
wyposażone w wykładzinę anty poślizgową w przestrzeni pasażerskiej, oraz muszą 
mieć zamontowane na wszystkich siedzeniach pasy bezpieczeństwa.  
Dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia wymagane prawem do kierowania 
pojazdami wyszczególnionymi w ofercie, oraz osoby do opieki posiadające ukończony 
kurs pierwszej pomocy  

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.  
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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.  
  
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 dwa zadania na przewóz 
uczniów niepełnosprawnych 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 100 000,00 zł ( na jedno 
zadanie) . zał. nr 3  

d. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usługi transportowej i opiekuńczej , 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 niepełnosprawnych którymi 

dysponuje Wykonawca -załącznik nr 6  
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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 
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 „   
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VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów i wskazanie osoby do kontaktów 
 
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. 
 
 
II. Wymagania dotyczące wadium. 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
 
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. 
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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 01.03.2013 rok do godz. 10.30 

Kopertę należy zaadresować: 
 Urząd Gminy Mielec 
 Ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec 
Oferta na  dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Mielec dowożonych do 
szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2013 i 2014 wraz z odwozem .                        
Nie otwierać przed 01.03.2013r. godz. 10.30  
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. 

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 
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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 01.03.2012  r. o godz. 10.30 
Zamawiający otworzy oferty w obecności oferentów, w dniu 1.03.2012 o godz. 10.30 
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. 
 
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 
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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 oferty brutto za jeden dzień dowozu jednego dziecka uczestniczącego  
w zajęciach – 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 
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:  
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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 
- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego 
urzędowania. 



 13 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeks cywilny. 
 
 
 
 
 
Załączniki do SIWZ  
 

1. Oferta – zal nr 1  
2. Ośw. 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  
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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  
  
Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia na zadanie dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Mielec 
dowożonych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2013 i 2014 wraz                    
z odwozem . 
Zamawiający dopuszcza ewentualną możliwość zmian ilości dowożonych uczniów  
oraz adresy określone w SIWZ 
 
Za cenę netto  za jeden dzień dowozu jednego dziecka uczestniczącego  
w zajęciach ……………………………..,  
Słownie .........................................................................................................................................  
Za cenę brutto za jeden dzień dowozu jednego dziecka uczestniczącego  
w zajęciach ……………………………..,  
Słownie………………………………………………………………………………………….. 
 Obowiązujący podatek VAT........%,                
wartość podatku  VAT........................................................................zł 
Zamierzam powierzyć część zadania :………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 
Oświadczam, że : 
Wykonam zamówienie publiczne w terminie : od 18.03.2013r do dnia 31.07.2013r , 
oraz od 1.09.2014r do 31.07.2014r 
 Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Zakres robót który wykonany zostanie przy udziale podwykonawców 
( podać nazwę i adres podwykonawcy 
……………………………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………………….. 
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........................................................................ 
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: 
…………………………………………………………………………………………………  
 
 
 
 
 
 
………………………………………………. 
                                  Data i podpis 
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Załącznik Nr 2   

     Oświadczenie 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU  

                                                    W POSTĘPOWANIU 

 

 

Działając w imieniu ……………………………………… i będąc należycie upoważnionym 

do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 

dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Mielec dowożonych do szkół  
i placówek oświatowych w roku szkolnym 2013 i 2014 wraz z odwozem . 
  wymienione w art. 22 ust. 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych, dotyczące: 

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia,  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania Zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

 

Podpis …………………………………………….. 

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy) 

 

 

 

Data: ………………………………………………. 
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                                                                          Załącznik Nr 3 

..........................                                                                                                                  
(pieczęć firmy) 

 
 

 
 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

 
 

 
Uwaga ; do w/w wykazu należy załączyć referencje  
 
 
 
data……………………………………… 
                                                                                                                                      
  
                                                                                              pieczęć i podpis osoby/osób    
                                                                                                 upoważnionych do                  
                                                                                                      reprezentowania Wykonawcy. 

 

 
 

 
 
 

Lp. Rok / Lata Nazwa usługi Wartość  
usługi (brutto) 

Odbiorca wyk. usługi  
Oraz rok  
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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.    
   

dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Mielec dowożonych do szkół i 
placówek oświatowych w roku szkolnym 2013 i 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 
 
          przeznaczonych w okresie realizacji umowy   
 
 
Lp.    Rodzaj nazwa pojazdu 

 
- Winda 
- Podjazd 
-Opuszczane  podwozie  
(wpisać odpowiednie ) 

Ilość miejsc 
siedzących 

Rok produkcji Uwagi (wlasny czy 
udostępniony) 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 
(W razie konieczności tabelę powtórzyć)  
 
 
 
 
................................................................................. 

(data i czytelny podpis 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 niepełnosprawnych  z terenu Gminy 
Mielec dowożonych do szkół  i placówek oświatowych w roku szkolnym 2013 i 2014  
 wraz z 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: 
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; 



 22 

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. ......................................................................................... 
 
 
 
............................................................................................................... 
 
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 ……………………2013 roku pomiędzy Gminą Mielec zwaną dalej 
Zamawiającym reprezentowaną przez: 
Władysława Ochalika  - Wójta Gminy Mielec 
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  -  Małgorzaty Cyran 
a ………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….. 
zwanym  w dalszej części Przewoźnikiem  
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym           
z dnia …………………………… r. na :  
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Mielec dowożonych do szkół  
i placówek oświatowych w roku szkolnym 2013 i 2014 wraz z odwozem . 
 
 

§1 
1. Zamawiający zleca zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym z dnia 
…………………a Przewożnik  przyjmuje do wykonania: 
 
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Mielec dowożonych do szkół i 
placówek oświatowych w roku szkolnym 2013 i 2014 wraz z odwozem . 
Zamawiający dopuszcza ewentualną możliwość zmian ilości dowożonych uczniów  
oraz adresy określone w SIWZ 
Dzieci niepełnosprawne zostają odbierane i przywożone pod adresy zameldowania 
określone w SIWZ   
2.Przewożnik  świadczył będzie usługi samochodami dostosowanymi do przewozu osób 
niepełnosprawnych o nr rejestracyjnych :……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….. 

 
 

§2 
l. Przewoźnik odpowiada przed Zamawiającym za terminowy dowóz dzieci 
niepełnosprawnych umożliwiający uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez wyżej 
wymienione jednostki 
2. Zamawiający dostarczy Przewoźnikowi obowiązujący plan zajęć i liczbę dzieci 
niepełnosprawnych z adresami zamieszkania, do którego Przewoźnik dostosuje godziny 
dowozu. 
3. Przewoźnik odpowiada przed Zamawiającym za nieterminowe wykonanie 
usługi według zasad określonych w §5. 

§3 
1.Przewoźnik ma obowiązek : 

- posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych 
wypadków, 
- przewozu dzieci samochodem sprawnym technicznie i jest zobowiązany do 
ponoszenia kosztów w tym zakresie. 

2. Przewoźnik : 
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- zapewnia opiekę w czasie przewozu dzieci przez osobę z odpowiednimi 
kwalifikacjami,  
-ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczny przewóz dzieci od chwili odbioru od 
rodziców (opiekunów) do przekazani opiekunom ( wychowawcom ) w placówce i po 
odebraniu z placówki do ponownego przekazania dzieci pod opiekę rodzicom  
(opiekunom). 

 
 
§4 

Cena netto  za jeden dzień dowozu jednego dziecka uczestniczącego  
w zajęciach ……………………………..,  
Słownie .........................................................................................................................................  
Cena brutto za jeden dzień dowozu jednego dziecka uczestniczącego  
w zajęciach ……………………………..,  
Słownie………………………………………………………………………………………….. 
 Obowiązujący podatek VAT........%,                
wartość podatku  VAT........................................................................zł 
 
2. Rozliczenie za przedmiot zamówienia następować będzie w okresach miesięcznych w 
oparciu o miesięczne zestawienie kilometrów dowozu zatwierdzone przez Zamawiającego. 
3. Faktura VAT przedłożona przez przewoźnika płatna będzie przelewem na konto 
Przewoźnika w terminie 14 dni od dnia przedłożenia faktury w Urzędzie Gminy wraz          
z kserokopią kart pobytu dzieci w placówce. 

§5 
W przypadku nie terminowego wykonania przewozu lub nie wykonania przewozu 
Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 w następujący 
sposób: 
a) Za jednokrotne stwierdzenie nieterminowego wykonania usługi o 3 % wynagrodzenia 
miesięcznego brutto, 
b)  Za każde następne nieterminowe wykonanie usługi o 5 % wynagrodzenia miesięcznego 
brutto. 
c) Za jednokrotne niewykonanie przewozu z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika 20 % 
wynagrodzenia miesięcznego brutto. 
d) Za każde następne niewykonanie przewozu z przyczyn leżącego po stronie Przewoźnika 
50% wynagrodzenia miesięcznego brutto . 
 

§6 
W przypadku nie dotrzymania przez Przewoźnika warunków określonych w §2, §3 jak 
również przy częstym /powyżej 3-ch przypadków określonych §5 na miesiąc/ nieterminowym 
wykonaniem przewozu lub nie wykonaniem przewozu Zmawiającemu przysługuje prawo 
rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez dochodzenia jakichkolwiek roszczeń 
odszkodowawczych przez Przewoźnika. 

§7 
Umowę zawiera się na czas określony  
od 18.03.2013r. do 31.07.2013r. oraz w okresie od 1.09.2014r.  do 31.07.2014r. 
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§8 
W przypadku zaistnienia jakichkolwiek przyczyn uniemożliwiających wykonanie umowy na 
Przewoźniku spoczywa obowiązek zabezpieczenia dowozu dzieci do placówki na trasie 
obejmującej przedmiot umowy. 

 
§9 

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§10 
Umowę sporządza się w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Przewoźnika i dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego  
 
 PRZEWOŹNIK      ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


