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SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH

WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

Postępowanie  prowadzone  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  art.  39

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r. poz.

2164 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy

Zamówienie:  

CPV   - 

60.13.00.00-8. - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego 

60.10.00.00-9. - Usługi w zakresie  transportu drogowego

„Dowóz do szkół  uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych  na terenie  Gminy Pokój  z
zapewnieniem im opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2016/2017"

                                           ZAMAWIAJĄCY:  GMINA POKÓJ

Pokój, dnia    18. 08. 2016r.                                               ZATWIERDZAM

                                                                                             /-/ Barbara Zając
                                                                                                   Wójt Gminy Pokój
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Wójt  Gminy  Pokój  zaprasza  do  składania  ofert  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  -  Prawo  zamówień  publicznych  (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) - zwanej dalej Pzp.
Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  na  podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r.
o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z
2016 r. poz. 1020) oznaczonej dalej w SIWZ skrótem „Pzp” oraz obowiązujących przepisów
wykonawczych do ustawy w tym rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w
sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy   w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28
grudnia  2015  r.  w  sprawie  średniego  kursu  złotego  w  stosunku  do  euro  stanowiącego
podstawę  przeliczania  wartości  zamówień  publicznych(Dz.U.  201r.  poz.  2254).
Rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  27  lipca   2016  r.  w  sprawie  wzorów
ogłoszeń  zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. 2016r. poz. 1127). 2.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest  w trybie przetargu nieograniczonego,  zgodnie z
przepisami  ustawy  Pzp  -  art.  39  w  procedurze  dla  zamówień  o  wartości  szacunkowej
mniejszej  niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 3.
Do  czynności  podejmowanych  przez  zamawiającego  i  wykonawców  w  postępowaniu  o
udzielenie  zamówienia  stosuje  się  przepisy  ustawy  z  dnia  23  kwietnia  1964  r.  Kodeks
Cywilny (Dz. U z 2016r. poz. 380 ) jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie
stanowią  inaczej.

Rozdział I. Zamawiający:

Gmina Pokój
Adres: ul. Sienkiewicza 8
            46-034 Pokój
www.  bip.gminapokoj.pl
Kontakt:
       tel. 77-469-30-97
       fax 77-469-30-85 wew. 22
       e-mail: zamowienia@gminapokoj.pl

Rozdział II. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg  nieograniczony  dla  zamówienia  o  wartości  mniejszej  niż  kwoty  określone  w
przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp.

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi przewozu uczniów niepełnosprawnych
dostosowanym  do  tego  celu  środkiem  transportu.  W  przypadku  odbioru  uczniów  ze
wskazanych miejsc, kolejność miejscowości podana przez Zamawiającego jest przykładowa
i może być zmieniona przez Wykonawcę w ofercie z uwzględnieniem najkrótszej z tras. Przy
planowaniu  trasy  należy  bezwzględnie  wziąć  pod  uwagę,  że  uczniowie  dowożeni  do
Namysłowa i Kup rozpoczynają zajęcia o godz.8.00 dla ucznia dowożonego do Publicznej
Szkoły Podstawowej w Pokoju godziny dowozów zostaną ustalone do 31.08.2016 r.
Wykaz miejsc zamieszkania uczniów niepełnosprawnych wraz z miejscem dowozu

2

http://www.rytwiany.bip.info.pl/


SG.IX.271.11.2016

l
.
p
.

liczba uczniów

miejsce odbioru ucznia
 ( miejsce zamieszkania)

szkoła/placówka oświatowa

1
.

2 Pokój Zespół Szkół Specjalnych w 
Namysłowie –           1 uczeń
Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddz. 
Integracyjnym w Namysłowie – 1 
uczeń

2
.

1 Domaradzka Kuźnia Zespół Szkół Specjalnych w 
Namysłowie 

3
.

1 Lubnów
Niepubliczny Zespół Szkół w Kup 

4 1 Kozuby Zespół Szkół Specjalnych w 
Namysłowie

5 1 Zieleniec Zespół Szkół Specjalnych w 
Namysłowie 

6 1 Kopalina Zespół Szkół Specjalnych w 
Namysłowie

7 1 Zieleniec Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Pokoju
Publiczna Szkoła Podstawowa w 
Pokoju

razem: 8

Dowozy uczniów z terenu Gminy Pokój obejmują trasę ze wskazanych miejsc w tabeli do
szkoły  i  z  powrotem,  z  zapewnieniem im właściwej  opieki  w czasie  dowozów w okresie
obowiązywania umowy. Na trasie obejmującej dowóz uczniów do Namysłowa wykonawca
zobowiązany  jest  zapewnić  opiekuna  dla  przewożonych  uczniów,  natomiast  na  trasie
obejmującej  dowóz  ucznia  do  Kup  dopuszcza  się  możliwość  sprawowania  opieki  przez
kierowcę  pojazdu,  uczeń   z  Zieleńca  dowożony  jest  wraz  z  opiekunem/  rodzicem/.
Wykonawca  winien  ustalić  godzinowy  rozkład  przejazdu  tak,  aby  uczniowie  zostali
dowiezieni do placówek oświatowych na czas, bez nadmiernego oczekiwania na rozpoczęcie
zajęć. Odbiór uczniów winien także nastąpić z uwzględnieniem godzin zakończenia zajęć
przez  uczniów,  bez  zbędnego  oczekiwania  na  powrót  do  domu.  Okres  obowiązywania
umowy obejmuje rok szkolny 2016/2017 i rozpoczyna się 1 września 2016 r., a kończy 30
czerwca 2017 r. ( ustawodawca przewiduje zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23.06.2017  r.  Planowany  termin  wejścia  w  życie  rozporządzenia  zmieniającego
Rozporządzene MENiS z 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego -1 września
2016  r.),  z  wyłączeniem  dni  wolnych  od  zajęć.  Dowóz  ucznia  niepełnosprawnego  do
placówki nieferyjnej, przy Zespole Niepublicznych Szkół w Kup, w okresie dni wolnych od
zajęć  szkolnych,  odbywać  się  może również  w dni  pracy  tych  placówek,  z  wyłączeniem
wakacji. Uczniowie winni być dowiezieni do szkół na godz. 8.00, powrót uczniów określony
zostanie w harmonogramie przewozów sporządzonym wg planu zajęć szkolnych. W trakcie
realizacji  usługi  oraz  w  przypadku  indywidualnych  zmian  godzin  zajęć  szkolnych
Wykonawca zobowiązany będzie kontaktować się z dyrektorami odpowiednich szkół. Trasa
przewozu obejmuje średnio około 300 km dziennie. 
1.Wykonawca zobowiązany jest:
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1) zapewnić  terminowy transport  uczniów niepełnosprawnych przystosowanymi do tego
celu środkami transportu min. 2 busy, zapewniające liczbę miejsc sedzących niezbędną
do  realizacji  przedmiotu  umowy,  pojazdy  przystosowane  do  transportu
niepełnosprawnych.  Usługi  objęte  zamówieniem  mają  być  świadczone  środkami
transportu  przystosowanymi  do  przewozu  uczniów  spełniającymi  wszystkie  wymogi
bezpieczeństwa związane z przewozem pasażerskim, o którym mowa w ustawie z dnia 6
września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1414  z późn. zm.) i
ustawie Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), przez
osoby mające  odpowiednie  uprawnienia  do  świadczenia  tych usług.Pojazdy,  którymi
wykonawca  będzie  wykonywał  zamówienie  winny  spełniać  warunki  określone  w
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz.305), przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, być sprawne przez cały
okres wykonywania zamówienia, posiadać sprawny system ogrzewania wnętrz w okresie
zimowym,  utzymywać  czystość,  oznakowanie  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,
ubezpieczenie  w  zakresie  OC,  NWW  przez  cały  okres  wykonywania  zamówienia.
Pojazdy  muszą  posiadać  miejsca  siedzące  dla  wszystkich  przewożonych  uczniówi
opiekunów  na poszczególnych trasach.  
2) zapewnić  każdorazowo  stałą  opiekę  przewożonym  uczniom  tzn.  pomoc  w

przemieszczaniu oraz pomoc pielęgnacyjną ze strony przygotowanego  do tych zadań
opiekuna,

3) dostosować  wykonanie  usługi  do  zajęć  lekcyjnych  dla  każdego  ucznia  po
uzgodnieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz dyrektorami szkół.

4) Przed  przystąpieniem  do  realizacji  usługi  wykonawca  ustalic  optymalny  rozkład
jazdy  mając  na  uwadze  jak  najkrótszy  czas  przebywania  dziecka  w  podróży  z
uwzględnieniem następujących założeń:

5) dowieżć dziecko  do szkoły w takim czasie, aby możliwe było rozpoczęcie przez nie o
właściwym czasie zajęć i odbieranie po ich zakończeniu bez zbędnego oczekiwania,

6) ustalić  na  podstawie  tygodniowego  planu  lekcji   szczegółowe  godziny  kursów w
porozumieniu z rodzicami/ opiekunami prawnymi uczniów oraz dyrektorami szkół.

7) opracować  na podstawie listy uczniów oraz ustalonego przez siebie rozkładu jazdy,
w  pierwszych  dwóch  tygodniach  września  2016 r.   harmonogram dowozów i  w
terminie  do  20  września  2016r.  przekaże  go  zamawiającemu.  Harmonogram
uwzględniać będzie trasy oraz godziny przejazdu.

8)  zapewnić  zastępstwo w czasie awarii samochodu, urlopu lub choroby,
9) utrzymać stały kontakt z Zamawiającym w godzinach pracy, (kierowcy zobowiązani

są  do posiadania telefonów komórkowych w godzinach pracy).
2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość :

 1) zmiany liczby dowożonych uczniów wynikającej z naturalnego ruchu w trakcie roku
szkolnego (np. zmiana szkoły przez ucznia),
2) zmiany rozkładów jazdy w zależności od rozkładu zajęć lekcyjnych, w tym zmiany
tras,
3) wykonywanie usługi przewozu  uczniów w innych dniach niż podane 1 września 2016
r., a kończy 30 czerwca 2017 r. w przypadku wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych,
wynikających z potrzeb szkoły,  zmiany terminu zakończenia świadczenia usług przez
wykonawcę spowodowanych zmanami prawa. Okres obowiązywania umowy obejmuje
rok szkolny 2016/2017 i rozpoczyna się 1 września 2016 r., a kończy 30 czerwca 2017 r.
( ustawodawca przewiduje zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23.06.2017
r.  Planowany  termin  wejścia  w  życie  rozporządzenia  zmieniającego  Rozporządzene
MENiS z 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, 1 września 2016 r.
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3. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość usług objętych zamówienie i za zgodność z
warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
4.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych dzieci i
uczniów.
5.Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 
6.Szczegółowe warunki świadczenia usług zawiera wzór umowy stanowiący załącznik
Nr 5 do niniejszej SIWZ.
6.W  przypadku  zaistnienia  nieprzewidzianych  okoliczności  uniemożliwiających
wykonanie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia
(telefonicznie  lub  pisemnie)  Zamawiającego  i  zapewnienie  transportu  zastępczego
spełniającego  wymagania  dla  przewozu  osób  niepełnosprawnych.  Przez
„nieprzewidziane  okoliczności”  strony  rozumieją  w  szczególności  awarię  techniczną
pojazdu. 
7.Koszty dojazdu do miejsca rozpoczęcia pracy i zjazdu po zakończeniu pracy ponosi
Wykonawca.
8.Wykonawca  zwolniony  zostaje  z  obowiązku  dowozu  uczniów  w  przypadku  klęski
żywiołowej oraz niebezpieczeństwa ruchu ogłoszonego przez właściwe władze .
9.Potwierdzeniem przez Wykonawcę wykonania usługi będzie wpis do Karty Przewozów
każdego dnia w którym usługa jest świadczona. Każdorazowy wpis będzie potwierdzony
przez osoby wskazane przez Zamawiającego. Karta  przewozu  prowadzona  będzie
w  dwóch  egzemplarzach.  Zamawiający  zastrzega  sobie  kontrolę  l iczby
przejechanych  kilometrów  w  wybranych  dniach  oraz  obecność  uczniów
w danej  szkole.

Wspólny słownik zamówień-  Kod CPV:

60.13.00.00-8. - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego 

Dodatkowe kody CPV: 60.10.00.00-9. - Usługi w zakresie  transportu drogowego

Rozdział IV. Oferty częściowe. 
Zamawiający nie  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Rozdział V. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Rozdział VI. Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Rozdział VII. Udział podwykonawców w realizacji zamówienia

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2.  Zamawiający  żąda wskazania  przez  Wykonawcę  w ofercie  części  zamówienia,  której
wykonanie  zamierza powierzyć  podwykonawcy i  podania przez  Wykonawcę nazw (firm)
podwykonawców,  na  których  zasoby  Wykonawca  się  powołuje  ,  w  celu  wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1b ustawy Pzp.
3.  W przypadku braku takiego  oświadczenia,  Zamawiający  uzna,  iż  Wykonawca będzie
realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.
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4. Jeżeli  zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust.1, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust 1, Wykonawca
jest  obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  że  proponowany  inny  podwykonawca  lub
Wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż  podwykonawca,  na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo określono w projekcie umowy

Rozdział VIII. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdział IX. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: od dnia 01. 09. 2016 r.  do dnia 30. 06. 2017 r., przy 
czym Zamawiający zastrzega sobie zmianę terminu zakończenia świadczenia usług 
przez wykonawcę spowodowanych zmanami prawa. Okres obowiązywania umowy 
obejmuje rok szkolny 2016/2017 i rozpoczyna się 1 września 2016 r., a kończy 30 
czerwca 2017 r. ( ustawodawca przewiduje zakończenie zajęć dydaktyczno-
wychowawczych 23.06.2017 r. Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia 
zmieniającego Rozporządzene MENiS z 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku 
szkolnego, 1 września 2016 r.

Rozdział X. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków.

10)Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione
warunki udziału w postępowaniu:

nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24  ust. 1 pkt 12-23 Pzp 
11)Z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy
Pzp wyklucza się:
12)wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
został zaproszony do negocjacji  lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia;
13)  wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w  art. 165a,  art.  181-188,  art.  189a,  art.  218-221,  art.  228-230a,  art.
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz.
553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z
2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d)  o  którym mowa w  art.  9 lub  art.  10 ustawy  z  dnia  15  czerwca  2012 r.  o  skutkach
powierzania  wykonywania  pracy  cudzoziemcom  przebywającym  wbrew  przepisom  na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
14)  wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika  spółki  w  spółce  jawnej  lub  partnerskiej  albo  komplementariusza  w  spółce
komandytowej  lub  komandytowo-akcyjnej  lub  prokurenta  prawomocnie  skazano  za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
15)  wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
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społeczne  lub  zdrowotne,  chyba  że  wykonawca  dokonał  płatności  należnych  podatków,
opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne  wraz  z  odsetkami  lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
16)  wykonawcę,  który  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa
wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlega
wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  lub  obiektywne  i
niedyskryminacyjne  kryteria,  zwane  dalej  "kryteriami  selekcji",  lub  który  zataił  te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
17)  wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
18)   wykonawcę,  który  bezprawnie  wpływał  lub  próbował  wpłynąć  na  czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
19)  wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o
dzieło,  agencyjnej  lub  innej  umowy o  świadczenie  usług,  brał  udział  w  przygotowaniu
takiego  postępowania,  chyba  że  spowodowane  tym  zakłócenie  konkurencji  może  być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
20)   wykonawcę,  który  z  innymi  wykonawcami  zawarł  porozumienie  mające  na  celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
21)   wykonawcę  będącego  podmiotem  zbiorowym,  wobec  którego  sąd  orzekł  zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z
2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
22)   wykonawcę,  wobec  którego  orzeczono  tytułem  środka  zapobiegawczego  zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
23)  wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu  ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184,
1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, chyba że wykażą, że  istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu     dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów, 

tj. Wykonawca winien posiadać aktualną na dzień składania ofert licencję zezwalającą
na  wykonywanie  przewozów  regularnych  specjalnych   osób 
w krajowym transporcie drogowym wydaną przez Marszałka Województwa Opolskiego,
w uzgodnieniu ze starostami właściwymi ze względu na planowany przebieg linii ko-
munikacyjnej (powiat namysłowski, powiat opolski) – na wykonywanie przewozów na
liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co najmniej jednego powiatu,
jednakże niewykraczających poza obszar województwa, 
Udział w postępowaniu, którego przedmiotem są usługi, jest zastrzeżony dla wykonaw-
ców posiadających uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postę-
powaniu w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, zgodnie w
formułą spełnia - nie spełnia. a) wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada
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aktualną licencję  zezwalającą na wykonywanie  przewozów regularnych specjalnych
osób w krajowym transporcie drogowym wydaną przez Marszałka Województwa Opol-
skiego, w uzgodnieniu ze starostami właściwymi ze względu na planowany przebieg li-
nii komunikacyjnej (powiat namysłowski, powiat opolski) – na wykonywanie przewo-
zów na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co najmniej jednego po-
wiatu, jednakże niewykraczających poza obszar województwa.

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej- nie określa się minimalnych standardów

3) zdolności technicznej lub zawodowej, 
Wykonawca winien  dysponować potencjałem technicznym, t.j. busami posiadającymi ilość
miejsc siedzących w liczbie zapewniającej wykonanie usługi przewozu;
 tj. minimum : 2 busy o liczbie miejsc siedzących niezbednych do realizacji zamówiena w
każdym busie.
Pojazdy,  którymi  wykonawca  będzie  wykonywał  zamówienie  winny  spełniać  warunki
określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z
2015 r. poz.305), przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, być sprawne przez
cały  okres  wykonywania  zamówienia,  posiadać  sprawny  system  ogrzewania  wnętrz  w
okresie  zimowym,  oznakowanie  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  ubezpieczenie  w
zakresie OC, NWW przez cały okres wykonywania zamówienia. Pojazdy muszą posiadać
miejsca  siedzące  dla  wszystkich  przewożonych uczniówi  opiekunów  na poszczególnych
trasach 
3. Jeżeli Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotów,  niezależnie  od  charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych musi udowodnić Zamawiającemu, że
realizując  zamówienie,  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  tych  podmiotów,  w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

3.1.  Zamawiający  oceni,  czy  udostępniane  wykonawcy  przez  inne podmioty  zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-22.

3.2.  Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  innych  podmiotów,  o  których  mowa
w  pkt  3,   nie  potwierdzają  spełnienia  przez  wykonawcę  warunków  udziału  w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający
zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten pomiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2)  zobowiązał  się  do  osobistego  wykonania  odpowiedniej  części  zamówienia,  jeżeli
wykaże zdolności techniczne,  lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

Ocena  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  zostanie  dokonana  wg  formuły
„spełnia- nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
(wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ).

4. Udział podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu
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Wykonawcy wspólnie ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  muszą wykazać,   każdy z
osobna, że brak jest  podstaw do ich wykluczenia na podstawie  art.  24 ust.  1 pkt  12-23
ustawy Pzp, wspólnie muszą wykazać, że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt
2-3 ustawy Pzp.
W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  Wykonawcy  ustanawiają
pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Jeżeli  oferta  Wykonawcy  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  zostanie  wybrana
Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia  publicznego,
umowy regulującej współpracę tych podmiotów.   

Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 tejże  ustawy
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Rozdział XI.   Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu.

1. Na dzień składania ofert Wykonawcy składają: 
1) formularz ofertowy (załącznik nr 1) oraz 
a)   formularz cenowy – dla kryterium „cena” (załącznik nr 1a do oferty) ,
b)  formularz „wykaz autobusów” – dla kryterium „wiek pojazdów” (załącznik nr 1b do
oferty),
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2do SIWZ ),
3)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 doSIWZ). 

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia wymagane dokumenty
składa każdy z nich.

Zamawiający  przed  udzieleniem  zamówienia  może  wezwać  Wykonawcę,  którego  oferta
została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym , nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

2.  Wykonawca,  którego oferta została najwyżej  oceniona,  na wezwanie Zamawiającego,
przedstawi  następujące  oświadczenia  i  dokumenty  potwierdzające  spełnienie  warunków
udziału w postępowaniu:
   1)  W zakresie  wykazania  spełnienia  przez  Wykonawcę  warunków,  o  których  mowa
w art. 22 ust. 1b ustawy: 
- aktualną licencję zezwalającą na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych  osób
w krajowym transporcie drogowym wydaną przez Marszałka Województwa Opolskiego, w
uzgodnieniu  ze  starostami  właściwymi  ze  względu  na  planowany  przebieg  linii
komunikacyjnej  (powiat namysłowski,  powiat opolski)  – na wykonywanie przewozów na
liniach  komunikacyjnych  wykraczających  poza  obszar  co  najmniej  jednego  powiatu,
jednakże  niewykraczających  poza  obszar  województwa. W  przypadku  Wykonawców
wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  ww.  warunek  musi  być  spełniony
jednego z Wykonawców;

2) W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-
23 ustawy:
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a) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej  decyzji  administracyjnej  o  zaleganiu  z  uiszczaniem podatków,  opłat  lub
składek  na ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne  albo-  w przypadku  wydania  takiego
wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w
sprawie spłat tych należności;
b) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 716) (jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia
dokument składa każdy z nich);
c) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca  może
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z
innym  wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w  postępowaniu;  (jeżeli
Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z nich).

 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust.
1a,  art.  57  ust.  1  lub  art.  60d  ust.  1,  albo  od  zamieszczenia  na  stronie  internetowej
informacji,  o  której  mowa w art.  86  ust.  5,  przekazuje  zamawiającemu oświadczenie  o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia..

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu procesu postępowania o
udzielenie  zamówienia  zamawiający  może  na  każdym  etapie  postępowania  wezwać
wykonawców  do  złożenia  wszystkich  lub  niektórych  oświadczeń  lub  dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu
lub  kryteria  selekcji,  a  jeżeli  zachodzą  uzasadnione  podstawy  do  uznania,  że  złożone
uprzednio  oświadczenia  lub  dokumenty  nie  są  już  aktualne,  do  złożenia  aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych
dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania,   lub  pełnomocnictwa,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego  wątpliwości,  zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub
poprawienia  lub do udzielenia  wyjaśnień w terminie  przez  siebie  wskazanym, chyba że
mimo  ich  złożenia  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  udzielenia   wyjaśnień  oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie  postępowania.
Zamawiający  może,  na każdym etapie  postępowania,  uznać,  że  wykonawca nie  posiada
wymaganych  zdolności,  jeżeli  zaangażowanie  zasobów  technicznych  lub  zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.
 
Rozdział XII. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami  
1. Sposób porozumiewania Zamawiającego z Wykonawcami
10) Zgodnie  z  wyborem  Zamawiającego  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz

inne  informacje  zamawiający  i  Wykonawcy  przekazują  pisemnie  lub  faksem,  lub
pocztą elektroniczną.
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11) Jeżeli  oświadczenia,  wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za
pomocą  faksu,  poczty  elektronicznej,  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

12) Jeżeli  Wykonawca nie potwierdzi  otrzymania faksu, poczty elektronicznej  w dniu
nadania  Zamawiający  ma prawo uznać,  że  dokument  wysłany faksem lub  pocztą
elektroniczna został doręczony w tym samym dniu, a podstawą jego doręczenia jest
wydruk nadania faksu lub wysłania poczty elektronicznej..

4)  Wykonawca może zwrócić  się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści  specyfikacji
istotnych  warunków zamówienia.  Wniosek  o  w/w  wyjaśnienie  winien  mieć  formę
pisemną. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później  niż  na  2  dni  przed  upływem  terminu  składania  ofert  –  jeżeli  wartość
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 Pzp
- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków

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

5)  Jeżeli  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4) lub dotyczy
udzielonych  wyjaśnień,  Zamawiający  może  udzielić  wyjaśnień  albo  pozostawić
wniosek bez rozpatrzenia.

6) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 4).

7) Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytania wraz z wyjaśnieniem wszystkim
Wykonawcom,  którym  przekazano  SIWZ  bez  ujawnienia  źródła  zapytania  oraz
zamieści je na stronie internetowej www.  bip.gminapokoj.pl

8)  Wszelkie  pytania  i  wątpliwości  dotyczące  prowadzonego  postępowania  należy
kierować na adres Zamawiającego podany w pkt. 1 SIWZ.

9)  W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  przed  upływem  terminu  do
składania  ofert,  zmienić  treść  SIWZ.  Dokonaną zmianę specyfikacji  Zamawiający
przekazuje  niezwłocznie  wszystkim  Wykonawcom,  którym  przekazano  SIWZ  i
zamieszcza na stronie internetowej: www.  bip.gminapokoj.pl

10)Jeżeli  zmiana  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  prowadzi  do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych,  na  stronie  internetowej
www.  bip.gminapokoj.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

11) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu  jest  niezbędny  dodatkowy  czas  na  wprowadzenie  zmian  w  ofertach,
zamawiający  przedłuża  termin  składania  ofert  i  informuje  o  tym  wykonawców,
którym  przekazano  SIWZ,  oraz  zamieszcza  informację na  stronie  internetowej
www.  bip.gminapokoj.pl

UWAGA
Ofertę wraz z załącznikami oraz uzupełniane dokumenty w przypadkach określonych w 
ustawie Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa w formie pisemnej. 

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Imię i nazwisko: Elzbieta Kuklok, Joanna Ptaszek
      -  miejsce: siedziba Zamawiającego – Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 
Pokój
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       w godz. 8.00-15.30
-  fax: 77 4693097 wew. 20 , 13
zamowienia@gminapokoj.pl

    

Rozdział XIII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział  XIV. Termin związania ofertą
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania  ofertą  rozpoczyna się  wraz  z  upływem terminu składania

ofert.
3. Wykonawca samodzielnie  lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin

związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział XV. Opis sposobu przygotowania ofert
 Wymogi formalne:

1. oferta winna obejmować całość zamówienia - trzy części zamówienia lub  wybraną/e 
część/ci  zamówienia i być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej 
SIWZ. 

2. W ofercie należy podać:
a) cenę brutto za wykonanie  zamówienia,
b)  wiek i liczbę busów dla  kryterium „ wiek taboru””
c) do oferty winny być dołączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wskazane w

niniejszej SIWZ,
d) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach

sporządzonych  przez  Wykonawcę,  pod  warunkiem,  że  ich  treść,  a  także  opis
kolumn  i  wierszy  odpowiadać  będzie  formularzom  określonym  przez
Zamawiającego w załącznikach do SIWZ,

e) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
f) ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej,
g) oferta musi spełniać następujące wymogi:
- musi być sporządzona w języku polskim z  zachowaniem formy pisemnej,  na

maszynie  do  pisania,  komputerze  lub  ręcznie  nieścieralnym  atramentem.
Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym  winny  być  złożone  wraz  z
tłumaczeniem  na  język  polski,  poświadczonym  przez  Wykonawcę.  Podczas
oceny ofert, Zamawiający będzie opierał się na tekście tłumaczonym.
- formularz oferty i wszystkie oświadczenia, również te złożone na załącznikach

do  niniejszej  SIWZ  i  do  oferty,  muszą  być  złożone  w  formie  oryginału  i
podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,
- wszystkie  miejsca,  w  których  Wykonawca  naniósł  poprawki,  muszą  być

jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz podpisane przez osobę/y podpisującą/e
ofertę,
- pełnomocnictwo do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie

wynika z innych dokumentów dołączonych przez Wykonawcę,
- w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,  do oferty  musi być

załączone,  podpisane  przez  osoby  upoważnione  do  reprezentowania
Wykonawcy, pełnomocnictwo określające jego zakres,
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- pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub uwierzytelnionej
notarialnie kopii,
- załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów, muszą być poświadczone

„za  zgodność  z  oryginałem”  na  każdej  zapisanej  stronie  dokumentu przez
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy  podpisującego ofertę,
- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

oraz  w  przypadku  podmiotów,  na  zasobach,  których  polega  Wykonawca  na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, kopie dokumentów są poświadczane za
zgodność z  oryginałem odpowiednio przez tego Wykonawcę lub ten podmiot,
którego dany dokument dotyczy,
- Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego

można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest
nieczytelny  lub nie zawiera imienia i  nazwiska,  to  musi  być on uzupełniony
zapisem  (np.  w  formie  odcisku  stempla),z  którego  można  odczytać  imię  i
nazwisko podpisującego.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

h) w  przypadku,  gdy  informacje  zawarte  w  ofercie,  stanowią  tajemnicę
przedsiębiorstwa  
w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993  roku  o  zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości
zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W tym
celu  powinny  być  dołączone  w  osobnej  wewnętrznej  kopercie  (odrębnie  od
pozostałych  informacji  zawartych  w  ofercie)  oznaczonej:  „Tajemnica
przedsiębiorstwa”. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich
dostosowanie  do  pozostałej  części  oferty  (należy  zachować ciągłość  numeracji
stron),

i) wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna
być  umieszczona  informacja,  z  ilu  kolejno  ponumerowanych  stron  składa  się
oferta. Niespełnienie tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty,

2. Opakowanie oferty
a) ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu
(kopercie), uniemożliwiającym jej przypadkowe otwarcie.
b) na kopercie zawierającej ofertę należy zamieścić nazwę i siedzibę Wykonawcy i

zaadresować  następująco:  „„Dowóz  do  szkół  uczniów  niepełnosprawnych
zamieszkałych  na  terenie  Gminy  Pokój  z  zapewnieniem  im  opieki  w  czasie
przewozu w roku szkolnym 2016/2017"”

Nie otwierać do dnia 26.08.2016 r. do godz. 815

Oferta nie opakowana i nie oznaczona wg powyższych zasad może zostać otwarta w
sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej SIWZ.

3. Zmiana i wycofanie oferty
a) Wykonawca  może  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert,  zmienić  lub

wycofać złożoną ofertę;
b) Pisemne  powiadomienie  o  wprowadzeniu  zmiany  lub  o  wycofaniu  oferty

Wykonawca  powinien  dostarczyć  Zamawiającemu  przed  upływem  terminu  do
składania  ofert,  określonego  
w niniejszej SIWZ;
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c) Powiadomienie  o  wprowadzeniu  zmiany  lub  wycofaniu  oferty  powinno  być
dostarczone  
w  zamkniętej  kopercie,  oznaczonej:  nazwą  przedmiotu  zamówienia,  pieczęcią
firmową Wykonawcy i dodatkowo określeniami „Zmiana” lub „Wycofanie”; 

d) Zwrot wycofanej oferty nastąpi bez jej otwierania po terminie otwarcia ofert.

Rozdział XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 
     Urząd Gminy Pokój, sekretariat, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój
2. Termin składania ofert upływa w dniu  26.08.2016 r.  o godz. 800

Zamawiający zwróci niezwłocznie ofertę, która została złożona po terminie.
3.  Otwarcie  ofert  nastąpi  w siedzibie Zamawiającego:  w Sali  Narad Urzędu Gminy
Pokójul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój

w dniu 26.08.2016 r.  o godz. 815  

Otwarcie ofert jest jawne.
4. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.
5.  Koperty z oznaczeniem „Wycofane” nie zostaną otwarte, chyba, że będzie wymagała

tego ich identyfikacja.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a

także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofercie.

7. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach.

Rozdział XVII. Opis sposobu obliczenia ceny.

Zamawiający  ustala,  że  obowiązującym  rodzajem  wynagrodzenia  dla  przedmiotowego
zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
1. Ceną oferty  jest  cena określona w formularzu  Oferty,  podana w wartości  brutto  za

wykonanie zamówienia.
2. Cena  oferty  musi  zawierać  wszelkie  koszty  niezbędne  do  poniesienia  przy  realizacji

zamówienia  wynikające  wprost  ze  specyfikacji  i  wniosków  z  ewentualnie
przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie oraz wszelkie elementy nieprzewidziane, bez
uwzględnienia których nie można wykonać zamówienia.

3. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w zakresie objętym specyfikacją poprzez
podanie w formularzu Oferty ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, uwzględniającą obowiązujący podatek VAT

4. Podstawą  do  obliczenia  ceny  jest  iloczyn   ceny  za  1  km  obliczonej  w  Formularzu
cenowym .

Rozdział XVIII. Waluta oferty.
Walutą  obowiązującą  dla  oferty  jest  PLN.  Wszystkie  kwoty  w  dokumentach  oferty
powinny być wyrażone w PLN.

Rozdział XIX. Kryteria i sposób oceny ofert. 
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Oferty niepodlegające odrzuceniu będą oceniane wg następujących kryteriów: 

Cena – 60% 
Wiek taboru – 40%
Sposób oceny ofert:
Zamawiający  wybierze  spośród złożonych,  nie  podlegających  odrzuceniu  ofert,  tę  która
przedstawi  najkorzystniejszy  bilans  nw.  kryteriów  podanych  przez  Wykonawcę  na
formularzu  Oferty,  stanowiącym  Załącznik  nr  1  do  niniejszej  SIWZ.  Bilans  zostanie
obliczony według poniższej formuły (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (na poszczególne części zamówienia) 
 stosowane będzie następujące kryterium

Wyznaczone kryteria oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium
Znaczenie
procentowe

Znaczenie punktowe

1 Cena 60 % 0,1 – 60,0
2 Wiek taboru 40 % 0,1 – 40,0

Wzór dokonania oceny ofert:

W=(([( Cn /Cb)] x 60 pkt )+(Pb  / Pmax x 40pkt))

W        -  ilość punktów uzyskana przez badanego wykonawcę, którego oferta podlega  
               ocenie,
C n – cena najniższa podana przez wykonawców, którzy złożyli ważne oferty, cena brutto
najniższa za 1 km
C b     – cena oferowana przez badanego wykonawcę ustalona cena bruttobadana za 1 
km w oparciu o wypełniony formularz oferty,
Pb        –  suma punktów cząstkowych za wiek produkcji pojazdów uzyskana przez 
badanego wykonawcę 
Pmax        –  suma punktów cząstkowych za wiek produkcji pojazdów uzyskana przez  
wykonawcę, który punków cząstkowych uzyskał najwięcej. 
Całkowita ocena punktowa wieku taboru zostanie dokonana w skali od 0 do 40 punktów

Punkty cząstkowe za wiek pojazdów:
Za pojazd z roku produkcji  2015  - 2005 –   25 punktów cząstkowych,
Za pojazd z roku produkcji  2004 – 1994 –   10 punktów cząstkowych, 
Za pojazd z roku produkcji  1993 – 1983 –   5 punktów cząstkowych,
Za pojazd z roku produkcji  poniżej 1982 –   0 punktów cząstkowych.

Wybór oferty     
 1.  Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych niniejszą SIWZ.

2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający
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spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały
złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy
złożyli  te  oferty,  do  złożenia  w  terminie  określonym  przez  zamawiającego  ofert
dodatkowych. 
3.  Jeżeli  złożono  ofertę,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  u  zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający
w celu oceny takiej  oferty dolicza do przedstawionej  w niej  ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając
ofertę,  informuje  zamawiającego,  czy  wybór  oferty  będzie  prowadzić  do  powstania  u
zamawiającego  obowiązku  podatkowego,  wskazując  nazwę  (rodzaj)  towaru  lub  usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.
4. Unieważnienie postępowania
1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z 
zastrzeżeniem pkt 2 i 3;
2) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch 
ofert niepodlegających odrzuceniu;
3) w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa 
wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna 
oferta;
4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający 
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
5) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o 
takiej samej cenie;
6) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć;
7) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4a. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1)   jest niezgodna z ustawą;
2)   jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp;
3)   jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
4)   zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5)   została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
6)   zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
7)   wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp;
7a)  wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu 
związania ofertą;
7b)  wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 
zamawiający żądał wniesienia wadium;
7c)  oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez 
zamawiającego;
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7d)  jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.
8)   jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
5. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek 
c) inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych

warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty
-        niezwłocznie  zawiadamiając  o  tym  wykonawcę,  którego  oferta  została

poprawiona.
6.  Zamawiający  w celu ustalenia,  czy oferta  zawiera rażąco nisko cenę w stosunku do
przedmiotu  zamówienia  zwraca się  do  Wykonawcy  o  udzielenie  w określonym terminie
wyjaśnień,  w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny, w szczególności w zakresie określonym w art. 90 Pzp.
Rozdział XX. Pozostałe informacje. 
Zamawiający:
-  nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji elektronicznej;
-  nie przewiduje udzielania zaliczek ;
-  nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani też ustanowienia dynamicznego systemu 
zakupów;
- nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp,
- nie przewiduje udzielenia zamówień,  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134
ust. 6 pkt 3 Pzp,

Rozdział XXI. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni 
do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,
5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
7) unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

1a.  W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w ust. 1 
pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, 
zamawiający uznał za niewystarczające.
2.  Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 5-7, na stronie 
internetowej.
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3.  Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich 
ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

4.Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą,  przed  podpisaniem
umowy zobowiązany jest do:

a) przedłożenia  umowy  regulującej  współpracę  wykonawców  wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy),

b) złożenia informacji  o osobach umocowanych do zawarcia umowy i  okazania
dokumentu z którego wynika to umocowanie oraz pełnomocnictwa, jeżeli taka
konieczność zaistnieje, 

c) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie aktualnych ubezpieczeń OC i 
NWW dla każdego pojazdu wykazanego w załączniku nr 1b do oferty,

d)  potwierdzone za zgodność z oryginałem  kserokopie aktualnych badań 
technicznych dla każdego pojazdu wymienionego w   załączniku nr 1b do oferty,

5. Termin i miejsce podpisania umowy
1)Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem

art.183 Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w
inny  sposób.  Zamawiający  może  zawrzeć  umowę  w  sprawie  zamówienia
publicznego przed upływem terminu 5 dni, jeżeli:
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta,
-  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia o  wartości  mniejszej  niż  kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upłynął termin do
wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2
lub  w  następstwie  jego  wniesienia  Izba  ogłosiła  wyrok  lub  postanowienie
kończące postępowanie odwoławcze.

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

5. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku Nr 5 SIWZ.
6. Niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później niż w terminie 30 dni od jej zawarcia,
Zamawiający  zamieszcza  ogłoszenie  o  udzieleniu  zamówienia  w  Biuletynie  Zamówień
Publicznych.

Rozdział XXII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Rozdział XXIII. Istotne dla stron postanowienia umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy – załącznik Nr 5
SIWZ.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy.

Rozdział XXIV. Zmiany umowy
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1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania
zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści 
oferty, gdy :
1/ nastąpią zmiany ustawowe przepisów, w tym podatkowych, 
2/  zaistnieją  zdarzenia  o  charakterze  siły  wyższej,  niezależne  od  stron  umowy,  które
uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań.  Za siłę  wyższą uważa się  zdarzenie
zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec.
3/ nastąpią zmiany nazwy Wykonawcy, jego siedziby,  osób wyznaczonych do wykonania
zamówienia lub  autobusów przeznaczonych do realizacji zamówienia. W przypadku zmiany
autobusów  Zamawiający  wymaga,  aby  oferowany  pojazd  spełniał  co  najmniej  wymogi
określone dla pojazdu   wycofanego z realizacji zamówienia.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić  zgodę.  Nie  stanowią  jednocześnie  zobowiązania  Zamawiającego  do  wyrażenia
takiej zgody. W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej po stronie wnoszącego
propozycję zmian leży udokumentowanie powstałej okoliczności.

Rozdział XXV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Informacje ogólne.
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, 
uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt 5.

3)Środkami ochrony prawnej są:
a)wniesienie informacji o nieprawidłowościach na podstawie art. 181 ustawy Pzp,
b)odwołanie,
c)skarga do sądu.

Informacja o nieprawidłowościach:
Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia 
odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie 
ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza 
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób 
przewidziany w ustawie dla tej czynności.
3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 
180 ust. 2.
Odwołanie (art. 180 Pzp).
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
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2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5)  opisu przedmiotu zamówienia;
6)  wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania.
4.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 
rodzaju podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania 
przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed 
upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

1. Odwołanie wnosi się:
1)  w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 
zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku 
gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8;
2)  w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 
zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku 
gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli 
wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość 
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.
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4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo 
takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego 
systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 
a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z 
wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu 
zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez 
ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 
albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które
nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, 
zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.
5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć 
termin składania ofert lub termin składania wniosków.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
7)Szczegółowo kwestie związane z wniesieniem  i rozpoznaniem odwołania zawarte są w art.
180-192  ustawy Pzp, 
Skarga do sądu.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu 
uregulowane zostały w art. 198a-198g ustawy Pzp.

Wykaz załączników:
Formularz oferty – załącznik Nr 1do SIWZ, 
Formularz cenowy – załącznik 1a do oferty, 
Formularz „Wykaz busów” dla kryterium „wiek taboru” – załącznik 1b do oferty,.
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu– załącznik Nr 2 do SIWZ,
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  – załącznik Nr 3 do SIWZ ,
Opis tras dowozu -  załącznik Nr 4 do SIWZ
Projekt umowy- załącznik Nr 5 do SIWZ,

Zatwierdzam : 

Wójt Gminy Pokój
/-/ Barbara Zając
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FORMULARZ OFERTY
Załącznik Nr 1 do SIWZ

Dane Wykonawcy/Wykonawcy, reprezentującego występujących wspólnie 
Wykonawców(*) 

Nazwa

Adres

Adres 
korespondencyjny

Nazwa banku i nr 
rachunku, na który 
zostanie przelane 
wynagrodzenia

Adres poczty 
elektronicznej

Adres strony 
internetowej

Numer telefonu

Numer faksu

REGON

NIP

(*) –niepotrzebne skreślić

OFERTA
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Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. : „Dowóz do szkół

uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie  Gminy Pokój  z  zapewnieniem im

opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2016/2017”.

oferujemy wykonanie zamówienia: 

.1 Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym SIWZ w cenie :

    brutto:  .................zł/1  km     (  słownie:
………………………………………….....................................................)

   - podatek VAT w wysokości ….....%  tj. ....................zł

2)  Do wykonania niniejszych przewozów zapewniamy  ... busów, o liczbie miejsc siedzących
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia w każdym z busów
 
bus  1  rok produkcji : ………………. , bus   2 rok produkcji   ………………. ,
bus  ….  rok produkcji : ………………. , bus ... rok produkcji   ………………. ,

1. Oferujemy termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy 30 dni.

2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania

zamówienia.

3. Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia.

4. Przedmiot  zamówienia  zrealizujemy  na  zasadach  i  w  terminach  określonych  w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. od 01.09.2016r. do 30.06.2017r.

5. Osoba/  osoby  do  kontaktów  z  Zamawiającym  odpowiedzialne  za  wykonanie

zobowiązań umowy:

 ……………………………………………………….,  tel.  kontak.

………………………….      adres  poczty  elektronicznej

………………………………………………………………………

 W  przypadku  otrzymania  zawiadomień  oraz  informacji,  dotyczących
przedmiotowego  postępowania  na  adres  poczty  elektronicznej  (nr
faksu)  .....................................*)  deklarujemy,  że  w  tym  samym  dniu  prześlemy
potwierdzenia  ich  otrzymania  na  adres  poczty  elektronicznej  (nr  faksu)r
Zamawiającego. Brak takiego potwierdzenia uprawnia Zamawiającego do uznania
na  podstawie  wydruku  z  poczty  elektronicznej(  nadania  faksu),  że  wysłany
dokument został nam doręczony w tym dniu. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i

nie  wnosimy  do  niej  zastrzeżeń,  oraz  zdobyliśmy  konieczne  informacje  do

przygotowania oferty.
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7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Oświadczamy,  że  zawarte  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia

postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy oraz projekt

umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru

naszej  oferty  do  zawarcia  umowy  w  miejscu  i  terminie  wyznaczonym  przez

Zamawiającego.

9. Wadium – nie dotyczy.

10. Oferta  została  złożona  na  ………..  stronach,  podpisanych  i  kolejno

ponumerowanych.

11. Informuję/my iż wybór oferty będzie prowadzić/nie będzie prowadzić (niepotrzebne

skreślić) do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Nazwa (rodzaj) towaru, usługi, którego dostawa lub wykonanie będzie prowadzić do

jego powstania:  …………………………………………..,  wartość tego towaru lub

usługi: …………………………… (jeżeli dotyczy)

12. Oświadczamy, że:***

a) nie polegamy na zasobach innych podmiotów,
b) polegamy na zasobach innych podmiotów, 

w  związku  z  powyższym  załączamy  pisemne  zobowiązanie  tych  podmiotów  do

oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………Informujemy, że dane zawarte w

ofercie  w  osobnej  kopercie  oznaczonej  „Tajemnica  przedsiębiorstwa”  stanowią

tajemnicę  przedsiębiorstwa  (firmy)  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu

nieuczciwej  konkurencji  i  nie  mogą  być  ujawnione  innym  uczestnikom

przedmiotowego postępowania. 

14 Integralną częścią oferty są załączniki do niniejszej ofert wg poniższego wykazu:

1) ……….

2) ……….
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............................, dn. ……………… r.              ....................................................... 
(podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy/ów

          
    

 

..............................................................
(pieczęć , nazwa i dokładny adres Wykonawcy)

Załącznik Nr 1 a do oferty

FORMULARZ CENOWY

Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym SIWZ w cenie :

    brutto:  .................zł/1  km     (  słownie:
………………………………………….....................................................)

   - podatek VAT w wysokości ….....%  tj. ....................zł
……………………………..

Podpis wykonawcy
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                                                                                                                Załącznik Nr 1b do
                                                    Formularza ofertowego
 
..............................................................
(pieczęć , nazwa i dokładny adres Wykonawcy)

Kryterium „ wiek taboru” 
Zamówienie:  - Wykaz busów- pojazdów niezbędnych do wykonania zamówienia, jakimi

dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca
Lp Opis pojazdu

(marka, wyposażenie techniczne ,
inne)

Numer
rejestracyj

ny

Rok
produkcji

Ilość miejsc
siedzących

Wpisać
właściwe:
dysponuję/

będę
dysponował

Uwaga:
1.  Dla  każdej  części  zamówienia  wymagana  liczba  min.  2  busy  min.  liczba  miejsc
siedzących  niezbędna  do  realizacj  przedmiotu  zamówenia,  przystosowane  pojazdy  do
przewozu osób niepełnosprawnych

Jeżeli  w  wykazie  Wykonawca  wskazał  pojazdy,  którymi  będzie  dysponował to  należy
załączyć pisemne zobowiązania innych podmiotów ( w oryginale) do ich udostępnienia na
czas realizacji niniejszego zamówienia.

........................., dnia ..........................     ........................................................
Podpis osób 
uprawnionych do 
składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ

Zamawiający:

Gmina Pokój

ul. Sienkiewicza 8

46-034 Pokój

Wykonawca:

……………………………………

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności 
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

I KRYTERIÓW SELEKCJI 

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego

pn.  Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój  

z  zapewnieniem  im  opieki  w  czasie  przewozu  w  roku  szkolnym  2016/2017 (pełna  nazwa

postępowania), prowadzonego  przez  Gminę  Pokój  (oznaczenie  zamawiającego),  oświadczam,  co

następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam,  że  spełniam  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  przez

zamawiającego  w ……..…………………………………………………..

…………………………………………..  (wskazać  dokument  i  właściwą  jednostkę  redakcyjną  dokumentu,  w

której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………
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(podpis)

Oświadczam,  że  spełniam  kryteria  selekcji  określone  przez  zamawiającego  w  ..

…………………………………………………………………………………………….  (wskazać  dokument

i  właściwą  jednostkę  redakcyjną  dokumentu,  w  której  określono  kryteria  selekcji),  

tj. ………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

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

……………………………………………………….

………………………………………………………...

(wymienić kryteria selekcji, które spełnia wykonawca).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam,  że  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,

określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...………..
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

polegam  na  zasobach  następującego/ych  podmiotu/ów:

……………………………………………………………………….

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

…………………………………….., w następującym zakresie: 

…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam,  że  w  celu  wykazania  spełniania  kryteriów  selekcji,  określonych  przez

zamawiającego  w…………………………………………………………..……………..  (wskazać

dokument  i  właściwą  jednostkę  redakcyjną  dokumentu,  w  której  określono  warunki  udziału  w  postępowaniu),

polegam  na  zasobach  następującego/cych  podmiotu/ów:

……………………………………………………………………….

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

………………………………..  w  następującym  zakresie:

……………………………………………….
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………………………………………………………  (wskazać  podmiot  i  określić  odpowiedni  zakres  dla

wskazanego podmiotu). 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

i  zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………

(podpis)
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Załącznik Nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

Gmina Pokój

ul. Sienkiewicza 8

46-034 Pokój

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:
………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności 
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  

pn. : „Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój 

z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2016/2017” prowadzonego

przez Gminę Pokój, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam,  że  nie  podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
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2. [UWAGA:  zastosować  tylko  wtedy,  gdy  zamawiający  przewidział  wykluczenie  wykonawcy  z  postępowania  na

podstawie ww. przepisu]

Oświadczam,  że  nie  podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na

podstawie  art.  ………….  ustawy  Pzp (podać  mającą  zastosowanie  podstawę  wykluczenia  spośród

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w

związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące

środki  naprawcze:

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

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

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

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

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODMIOTU,  NA  KTÓREGO  ZASOBY  POWOŁUJE  SIĘ

WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………

…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą

podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

…………………………………………

(podpis)

31



SG.IX.271.11.2016

[UWAGA: zastosować tylko wtedy,  gdy zamawiający przewidział  możliwość,  o której  mowa w art.  25a ust. 5 pkt 2

ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODWYKONAWCY  NIEBĘDĄCEGO  PODMIOTEM,  NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,  że  w  stosunku  do  następującego/ych  podmiotu/tów,  będącego/ych

podwykonawcą/ami:  ……………………………………………………………………..….…… (podać

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) , nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

i  zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

…………………………………………

(podpis)
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   Załącznik Nr 4 do SIWZ
Obieg na dowozy dzieci niepełnosprawnych

„Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój 
z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2016/2017”.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi przewozu uczniów niepełnosprawnych
dostosowanym  do  tego  celu  środkiem  transportu.  W  przypadku  odbioru  uczniów  ze
wskazanych  miejsc,  kolejność  miejscowości  podana  przez  Zamawiającego  jest
przykładowa  i  może  być  zmieniona  przez  Wykonawcę  w  ofercie  z  uwzględnieniem
najkrótszej  z  tras.  Przy  planowaniu  trasy  należy  bezwzględnie  wziąć  pod  uwagę,  że
uczniowie dowożeni do Namysłowa i Kup rozpoczynają zajęcia o godz.8.00 dla ucznia
dowożonego  do  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Pokoju  godziny  dowozów  zostaną
ustalone do 31.08.2016 r.

Wykaz miejsc zamieszkania uczniów niepełnosprawnych wraz z miejscem dowozu

l.p
.

liczba uczniów

miejsce odbioru ucznia
 ( miejsce zamieszkania)

szkoła/placówka oświatowa

1. 2 Pokój Zespół Szkół Specjalnych w 
Namysłowie –  1 uczeń
Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddz. 
Integracyjnym w Namysłowie – 1 
uczeń

2. 1 Domaradzka Kuźnia Zespół Szkół Specjalnych w 
Namysłowie 

3. 1 Lubnów Niepubliczny Zespół Szkół w Kup 
4 1 Kozuby Zespół Szkół Specjalnych w 

Namysłowie
5 1 Zieleniec Zespół Szkół Specjalnych w 

Namysłowie 
6 1 Kopalina Zespół Szkół Specjalnych w 

Namysłowie

7 1 Zieleniec Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Pokoju
Publiczna Szkoła Podstawowa w 
Pokoju

razem: 8

Dowozy uczniów z terenu Gminy Pokój  obejmują trasę  ze  wskazanych miejsc  w
tabeli  do szkoły i z powrotem, z zapewnieniem im właściwej opieki w czasie dowozów w
okresie  obowiązywania  umowy.  Na  trasie  obejmującej  dowóz  uczniów  do  Namysłowa
wykonawca zobowiązany jest zapewnić opiekuna dla przewożonych uczniów, natomiast na
trasie obejmującej dowóz ucznia do Kup dopuszcza się możliwość sprawowania opieki przez
kierowcę pojazdu, uczeń  z Zieleńca dowożony jest wraz z opiekunem. 

Wykonawca winien ustalić godzinowy rozkład przejazdu tak, aby uczniowie zostali
dowiezieni  do  placówek  oświatowych  na  czas,   bez  nadmiernego  oczekiwania  na
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rozpoczęcie  zajęć.  Odbiór  uczniów  winien  także  nastąpić  z  uwzględnieniem  godzin
zakończenia zajęć przez uczniów, bez zbędnego oczekiwania na powrót do domu. 

Okres obowiązywania umowy obejmuje rok szkolny 2016/2017 i rozpoczyna się 1
września 2016 r., a kończy 30 czerwca 2017 r. z wyłączeniem dni wolnych od zajęć. Dowóz
ucznia niepełnosprawnego do placówki nieferyjnej, przy Zespole Niepublicznych Szkół w
Kup, w okresie dni wolnych od zajęć szkolnych, odbywać się może również w dni pracy tych
placówek, z wyłączeniem wakacji. Uczniowie winni być dowiezieni do szkół na godz. 8.00,
powrót uczniów określony zostanie w harmonogramie przewozów sporządzonym wg planu
zajęć szkolnych. W trakcie realizacji usługi oraz w przypadku indywidualnych zmian godzin
zajęć  szkolnych  Wykonawca  zobowiązany  będzie  kontaktować  się  z  dyrektorami
odpowiednich  szkół.  Trasa  przewozu  obejmuje  średnio  około  300  km  dziennie.
Zamawiający zastrzega sobie zmianę liczby dowożonych  uczniów.

Wykonawca zobowiązany jest:
1) zapewnić  transport  uczniów  niepełnosprawnych  przystosowanymi  do  tego  celu

środkiem transportu,
2) zapewnić każdorazowo opiekę przewożonym uczniom tzn. pomoc w przemieszczaniu

oraz pomoc pielęgnacyjną ze strony przygotowanego  do tych zadań opiekuna,
3) dostosować  wykonanie  usługi  do  zajęć  lekcyjnych  dla  każdego  ucznia  po

uzgodnieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz dyrektorami szkół.

UWAGA
1. Rozkład zajęć lekcyjnych w szkołach może ulec zmianie. 
2. Szczegółowy harmonogram dowozu Wykonawca ustali z dyrektorami  poszczególnych 
placówek.
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Załącznik Nr 5 do SIWZ
                                       /wzór/

Umowa nr …………………
zawarta w dniu ………………. r. w Pokoju 

pomiędzy

Gminą Pokój 
z siedzibą w Pokoju, ul Sienkiewicza 8 

zwanym w dalszej części „ Zamawiającym”,  reprezentowaną przez :
Barbarę Zając – wójta gminy Pokój przy udziale Marcina Maryjowskiego -skarbnika gminy

a
………………………………….
…………………………………..

§ 1 
Przedmiot umowy 

w  następstwie  wyboru  przez  Zamawiającego  oferty  Wykonawcy  w  przetargu
nieograniczonym została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1
1. Zamawiający  zleca  a  Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z ofertą przetargową z dnia

…….  r.,  do  realizacji  zamówienia  „  Dowóz  do  szkół  uczniów  niepełnosprawnych

zamieszkałych na terenie Gminy Pokój z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu w roku

szkolnym 2016/2017”

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 4 do SIWZ.

3.  Oferta  Wykonawcy  oraz  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  wraz  z
załącznikami stanowią integralną część umowy.

 § 2
1.Umowa  obowiązywać  będzie  od  1  września  2016  r.  do  końca  roku  szkolnego
2016/2017,  tj.  do  30  czerwca  2017  r., ,  w dni  zajęć  szkolnych  z wyłączeniem  ferii
szkolnych,  oraz  innych  dni  wolnych  od  zajęć  zgodnie  z rozporządzeniem  Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego, a także z wyłączeniem dni
wg  wskazań  dyrektorów  placówek  oświatowych,  do  których  uczęszczają  dowożeni
uczniowie.
2.Dowóz  ucznia  niepełnosprawnego  do  placówki  nieferyjnej,  przy  Zespole

Niepublicznych Szkół w Kup, w okresie dni wolnych od zajęć szkolnych odbywać się

może również w dni pracy tych placówek, z wyłączeniem wakacji.  

35



SG.IX.271.11.2016

3.Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  przedmiot  zamówienia  z  wykorzystaniem

środków transportowych odpowiadających wymogom określonym w przepisach prawa

obowiązującego  w  tym  zakresie,  przy  pomocy  osób  posiadających   uprawnienia

wymagane przepisami prawa, wykazanych w załącznikach do oferty.

4.Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem taboru

wymienionego w Wykazie busów stanowiącym  załącznik 1b do oferty.

5.Zmiana pojazdu  lub osoby wymaga uzgodnienia z Zamawiającym.

6.Wykonawca oświadcza,  ze zapoznał się  z  trasami,  na których ma być świadczona

usługa i nie wnosi do nich żadnych uwag oraz zastrzeżeń.

7.Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w ofercie umowie zobowiązuje się

do zapewnienia  przejazdów bezpłatnych opiekunom uczniów na w/w trasach. 

8.Wykonawca   zobowiązuje  się  do  zapewnienia  uczniom  odpowiednich  warunków

bezpieczeństwa, przeciwpożarowych i higieny oraz wygody i należytej obsługi w trakcie

wykonywania usług.

9.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc siedzących

stosownie 

do wymagań danej trasy.

§ 3
3. Zamawiający   powierza,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  realizacji  usługę  w  zakresie

dowożenia uczniów do i z następujących szkół i placówek oświatowych:
4. Zespół Szkół Specjalnych w Namysłowie, ul. Staszica 8 –  5 uczniów
5. Zespół Niepublicznych Szkół w Kup, ul. Karola Miarki 6 – 1 uczeń
6. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddz. Integracyjnym w Namysłowie, ul. Reymonta 56 –

1 uczeń
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju – Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokoju

– 1 uczeń
  Łącznie: 8 uczniów 

8. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest:
1)  zapewnić  terminowy transport  uczniów  niepełnosprawnych  przystosowanymi  do  tego
celu środkami transportu min. 2 busy, z liczbą miejsc siedzących niezbędych do realizacji
przedmiotu zamówienia, pojazdy przystosowane do transportu niepełnosprawnych. Usługi
objęte  zamówieniem  mają  być  świadczone  środkami  transportu  przystosowanymi  do
przewozu uczniów spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa związane z przewozem
pasażerskim, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1414  z późn. zm.) i ustawie Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z
2012  r.  poz.  1137  z  późn.  zm.),  przez  osoby  mające  odpowiednie  uprawnienia  do
świadczenia tych usług.Pojazdy, którymi wykonawca będzie wykonywał zamówienie winny
spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia
2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych  pojazdów  oraz  zakresu  ich  niezbędnego
wyposażenia  (t.j.  Dz.  U.  z  2015  r.  poz.305),  przystosowane  do  przewozu  osób
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niepełnosprawnych,  być  sprawne  przez  cały  okres  wykonywania  zamówienia,  posiadać
sprawny system ogrzewania wnętrz w okresie zimowym, utzymywać czystość, oznakowanie
zgodnie z obowiązującymi przepisami, ubezpieczenie w zakresie OC, NWW przez cały okres
wykonywania  zamówienia.  Pojazdy  muszą  posiadać  miejsca  siedzące  dla  wszystkich
przewożonych uczniówi opiekunów  na poszczególnych trasach.  
2)zapewnić każdorazowo stałą opiekę przewożonym uczniom tzn. pomoc w przemieszczaniu
oraz pomoc pielęgnacyjną ze strony przygotowanego  do tych zadań opiekuna,
3)dostosować wykonanie usługi do zajęć lekcyjnych dla każdego ucznia po uzgodnieniu z
rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz dyrektorami szkół.
Przed  przystąpieniem  do  realizacji  usługi  wykonawca  ustalic  optymalny  rozkład  jazdy
mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży z uwzględnieniem
następujących założeń:
4)dowieżć  dziecko  do szkoły w takim czasie,  aby  możliwe było rozpoczęcie  przez  nie  o
właściwym czasie zajęć i odbieranie po ich zakończeniu bez zbędnego oczekiwania,
5)ustalić  na  podstawie  tygodniowego  planu  lekcji   szczegółowe  godziny  kursów  w
porozumieniu z rodzicami/ opiekunami prawnymi uczniów oraz dyrektorami szkół.
opracować   na  podstawie  listy  uczniów oraz  ustalonego  przez  siebie  rozkładu  jazdy,  w
pierwszych dwóch tygodniach września 2016 r.  harmonogram dowozów i w terminie do 20
września 2016r. przekaże go zamawiającemu. Harmonogram uwzględniać będzie trasy oraz
godziny przejazdu.
6) zapewnić  zastępstwo w czasie awarii samochodu, urlopu lub choroby,
6)utrzymać stały kontakt z Zamawiającym w godzinach pracy, (kierowcy zobowiązani są  do
posiadania telefonów komórkowych w godzinach pracy).

2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość :
 1) zmiany liczby dowożonych uczniów wynikającej z naturalnego ruchu w trakcie roku
szkolnego (np. zmiana szkoły przez ucznia),
2) zmiany rozkładów jazdy w zależności od rozkładu zajęć lekcyjnych, w tym zmiany
tras,
3) wykonywanie usługi przewozu  uczniów w innych dniach niż podane 1 września 2016
r., a kończy 30 czerwca 2017 r. w przypadku wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych,
wynikających z potrzeb szkoły,  zmiany terminu zakończenia świadczenia usług przez
wykonawcę spowodowanych zmanami prawa. Okres obowiązywania umowy obejmuje
rok szkolny 2016/2017 i rozpoczyna się 1 września 2016 r., a kończy 30 czerwca 2017 r.
( ustawodawca przewiduje zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23.06.2017
r.  Planowany  termin  wejścia  w  życie  rozporządzenia  zmieniającego  Rozporządzene
MENiS z 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, 1 września 2016 r.
3. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość usług objętych zamówienie i za zgodność z
warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
4.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych dzieci i
uczniów.
5.Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 
6.W  przypadku  zaistnienia  nieprzewidzianych  okoliczności  uniemożliwiających
wykonanie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia
(telefonicznie  lub  pisemnie)  Zamawiającego  i  zapewnienie  transportu  zastępczego
spełniającego  wymagania  dla  przewozu  osób  niepełnosprawnych.  Przez
„nieprzewidziane  okoliczności”  strony  rozumieją  w  szczególności  awarię  techniczną
pojazdu. 
7.Koszty dojazdu do miejsca rozpoczęcia pracy i zjazdu po zakończeniu pracy ponosi
Wykonawca.

37



SG.IX.271.11.2016

8.Wykonawca  zwolniony  zostaje  z  obowiązku  dowozu  uczniów  w  przypadku  klęski
żywiołowej oraz niebezpieczeństwa ruchu ogłoszonego przez właściwe władze .
9.Potwierdzeniem przez Wykonawcę wykonania usługi będzie wpis do Karty Przewozów
każdego dnia w którym usługa jest świadczona. Każdorazowy wpis będzie potwierdzony
przez osoby wskazane przez Zamawiającego. Karta  przewozu  prowadzona  będzie
w  dwóch  egzemplarzach.  Zamawiający  zastrzega  sobie  kontrolę  l iczby
przejechanych  kilometrów  w  wybranych  dniach  oraz  obecność  uczniów
w danej  szkole.

§ 4
1.  Wykonawca  posiada  aktualną  polisę  ..........................................lub  inny  dokument
ubezpieczenia (..............) potwierdzający, że w okresie wykonywania przedmiotu umowy jest
ubezpieczony  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  od  odpowiedzialności  cywilnej  za
szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobie trzeciej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej na sumę gwarancyjną ...................................................

§ 5

1.  Wykonawca   ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  szkody  na  osobach  lub  rzeczach
spowodowane 
w trakcie realizacji przez umowy.
2. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z eksploatacją  samochodu, zobowiązany
jest do uiszczania opłat oraz kar nałożonych na niego przez właściwe organy. 
3.  Zamawiający   zastrzega  sobie  prawo  kontroli  przestrzegania  przez  Wykonawcę
obowiązków umownych 

§ 6
1.  W  razie  zaistnienia  potrzeby  realizowania  przedmiotu  umowy  za  pomocą
podwykonawców,  Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  projekty  umów  z
podwykonawcami  nie  później  niż  5  dni    przed  wprowadzeniem  ich  na  trasę  dowozu
uczniów. 
2.  Zgłoszenie  przez  Wykonawcę  ewentualnych  podwykonawców  nie  oznacza  wyrażenia
zgody przez Zamawiającego na ich udział przy wykonywaniu zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wyrażenia zgody lub jej niewyrażenia
na wskazanego podwykonawcę w terminie 5 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawcę
projektu umowy z podwykonawcą.
4.  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu,  przed  wprowadzeniem  podwykonawcy,  po  1
egzemplarzu  umowy  zawartej  z  podwykonawcami  na  realizację  powierzonych  im  do
wykonania zakresów usług. Przedłożone umowy z podwykonawcami muszą być zgodne z
treścią uzgodnionych z Zamawiającym projektów umów.
5.  W przypadku zawierania  aneksu do umowy z  podwykonawcą postanowienia  pkt  1-4
stosuje się odpowiednio. 
6.  Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  pełną  odpowiedzialność  za  jakość,
terminowość oraz bezpieczeństwo usług wykonywanych przez podwykonawców.
7.  Wszelkie  roszczenia  finansowe  i  rzeczowe  podwykonawców  następują  wyłącznie  w
ramach i na zasadach wynikających z zawartych umów podwykonawców z Wykonawcą.

§ 6
1. Za wykonanie zamówienia „Za wykonanie przewozów Wykonawca będzie otrzymywał od

Zamawiającego wynagrodzenie ustalone jako iloczyn ceny jednostkowej przedstawionej w
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ofercie i liczby faktycznie przejechanych  kilometrów na poszczególnych trasach w danym

miesiącu.

2.Cena jednostkowa za 1 km wynosi  …………… zł  brutto i obowiązywać  będzie  przez
czas  trwania umowy. 
3.Wynagrodzenie  ustalane  będzie  odrębnie  za  każdy  miesiąc  kalendarzowy   z
uwzględnieniem liczby przejechanych kilometrów i liczby dni nauki.
4.Rozliczenie  odbywać  będzie  się  na  podstawie  faktury,  miesięcznego  zestawienia
kilometrów  oraz  potwierdzonej  liczby  wykonanych  przewozów  na  trasach  objętych
przedmiotem umowy.
5.Podstawę do zapłaty stanowić będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura
VAT wraz  ze sporządzoną przez  niego Kartą Przewozu wykonania  usługi  potwierdzoną
przez rodziców/opiekunów prawnych lub dyrektora szkoły.  Karta Przewozu zawierać ma
zestawienie wykonanych przewozów w danym miesiącu.
6.Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli obecności uczniów w szkole. 
7.Należność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatna będzie przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy nr ………………………..  w ciągu 14 dni po otrzymaniu faktury.
8.Wykonawca wystawi fakturę na zamawiającego
9.  Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia realizacji

przelewu bankowego.

§ 7
1.Strony ustalają następujące zasady odpowiedzialności za nienależyte wykonanie niniejszej
umowy:

1)w przypadku niezrealizowania  tras  ustalonych  w harmonogramie,  Wykonawca
zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  500,00  zł  za  każdą
niezrealizowaną trasę, 
2)za  opóźnienie  w  podstawieniu  pojazdu  powyżej  30  minut  na  każdej  trasie
Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  200,00  zł  .  W
przypadku wydłużenia się czasu opóźnienia kara wyniesie 200 zł za każde rozpoczęte
30 minut.
3)za  odstąpienie  od  umowy  przez  którąkolwiek  ze  stron  z  winy  Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, 5.000,00 zł.
4)za  niewypełnianie  obowiązków  przez  opiekuna  dowozów  Wykonawca  zapłaci
zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  500,00  zł  za  każdy  stwierdzony
przypadek niewypełniania obowiązków przez opiekuna dowozów.

2.W przypadku niewykonania przez Wykonawcę usługi przez trzy kolejne dni robocze
Zamawiający odstąpi od umowy z winy wykonawcy. 
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy.
4.W  przypadku  gdy  przewidziane  kary  nie  pokryją  poniesionej  szkody  Zamawiający
zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach
ogólnych.  
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nieprzedłożenia do
zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  lub  projektu  jej  zmiany  w
wysokości 5 00,00 zł za każde zdarzenie,
6.  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  przypadku  nieprzedłożenia
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokości 5 00,00 zł za każde zdarzenie,
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7.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku braku zmiany umowy
o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty  w  wysokości  5 00,00  zł  za  każde
zdarzenie,
8.Zamawiający  zobowiązuje  się  zapłacić  Wykonawcy   karę  umowną  w  przypadku
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego bez winy Wykonawcy i z innych przyczyn
niż określonych w umowie, za wyjątkiem okoliczności o których mowa w art. 145 ustawy
Prawo zamówień publicznych, w wysokości 5000 zł
9.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcę dla Zamawiającego.

§ 8
1. Wykonawca zobowiązuje się, iż w razie wystąpienia przejściowych okoliczności od niego
niezależnych a uniemożliwiających mu  świadczenie usług objętych niniejszą  umową  we
własnym zakresie, na własny koszt zapewni pojazdy zastępcze o parametrach nie gorszych
niż jego samochody oraz osoby, które w jego imieniu i za pisemną zgodą Zamawiającego
będą świadczyć  usługi. Zapewnienie zastępczego pojazdu nastąpi w taki sposób, aby nie
powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc
siedzących) zwiększenia liczby przewożonych uczniów.
2. W przypadku, gdy Wykonawca  nie zapewni pojazdów zastępczych oraz kierowców, 
Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępcze usługi i naliczy Wykonawcy karę za 
nienależyte wykonanie obowiązków umownych zgodnie z § 7.

§ 9
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia 1 września 2016 roku do dnia 30 
czerwca 2016 roku.
2. Zamawiający  zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku
stwierdzenia  nie  wywiązywania  się  z  obowiązków  umownych  przez  Wykonawcę   lub
rażącego  naruszania  postanowień  niniejszej  umowy  lub  utratę  uprawnień  przez
Wykonawcę .

§ 10   

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą  umową  zastosowanie mają  przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy prawo zamówień  publicznych i innych obowiązujących przepisów
prawa.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania
zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści 
oferty, gdy :
1/ nastąpią zmiany ustawowe przepisów, w tym podatkowych, 
2/  zaistnieją  zdarzenia  o  charakterze  siły  wyższej,  niezależne  od  stron  umowy,  które
uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań.  Za siłę  wyższą uważa się  zdarzenie
zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec.
3/ nastąpią zmiany nazwy Wykonawcy, jego siedziby,  osób wyznaczonych do wykonania
zamówienia lub  autobusów przeznaczonych do realizacji zamówienia. W przypadku zmiany
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autobusów  Zamawiający  wymaga,  aby  oferowany  pojazd  spełniał  co  najmniej  wymogi
określone dla pojazdu   wycofanego z realizacji zamówienia.
3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić  zgodę.  Nie  stanowią  jednocześnie  zobowiązania  Zamawiającego  do  wyrażenia
takiej zgody. W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej po stronie wnoszącego
propozycję zmian leży udokumentowanie powstałej okoliczności.

§ 11
1. Sprawy sporne strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla Zamawiającego .
2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 
i jeden dla  Wykonawcy .

WYKONAWCA                                                                                     ZAMAWIAJĄCY
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