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SP.OSW.ZP.2/2017 
 
 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA 
 
GMINA  OGRODZIENIEC 
PLAC WOLNOŚCI 25 
42-440 OGRODZIENIEC 
tel. (32) 6709700, (32) 6709702 
faks (32) 6709721 
www.ogrodzieniec.pl 
e-mail: ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl 
 
zwana dalej ZAMAWIAJĄCYM, zaprasza do składania ofert w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) o wartości 
szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy, dla usług (poniżej 209.000 EURO) na: 
 

przewóz uczniów szkół podstawowych, zespołu szkolno-przedszkolnego  
na terenie Gminy Ogrodzieniec w roku szkolnym 2017/2018  

 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przywóz i odwóz 369 uczniów i wychowanków szkół podstawowych, zespołu 
szkolno-przedszkolnego, w tym uczniów klas gimnazjalnych z miejsca zamieszkania 
na terenie Gminy Ogrodzieniec do odpowiedniej placówki oświatowej na podstawie 
biletów miesięcznych wystawionych przez Przewoźnika według jednolitej stawki 
biletu miesięcznego. 

1. Przewóz będzie wykonywany autobusami Przewoźnika. Przewoźnik  powinien  
zapewnić  pojazdy  dostosowane  do przewozu dzieci szkolnych. Przewozy 
uczniów odbywać się mogą wyłącznie autobusami szkolnymi - środkami 
transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
1260 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, ustawy z 
dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016, 
poz. 1907). 

2. Przewoźnik zapewni w dni nauki szkolnej – dowóz i odwóz uczniów do: 

a) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu – budynku przy ul. 
Kościuszki 67 w Ogrodzieńcu, 

b) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu – budynku w Ogrodzieńcu 
Os. Elizy Orzeszkowej 13, 

c) Szkół Podstawowych w Gieble i Ryczowie.  

Przewoźnik zapewni co najmniej 4 autobusy przywożące dzieci do szkół rano 
przed rozpoczęciem zajęć. Uczniowie mają być dowiezieni do placówek 
szkolnych nie wcześniej niż o godz.7:15 i nie później niż do godz.7:50. 

http://www.ogrodzieniec.pl/
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Przewoźnik  zapewni dwukrotny odwóz uczniów po zakończeniu zajęć każdej z 
placówek: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu - budynku przy ul. 
Kościuszki 67 w Ogrodzieńcu i budynku w Ogrodzieńcu Os. Elizy Orzeszkowej 
13 oraz szkół podstawowych w Gieble i Ryczowie.  

3. Godziny odwozu zostaną ustalone w porozumieniu z dyrektorami placówek 
oświatowych.  

4.  Zamawiający ustali z przewoźnikiem szczegółowy rozkład i trasy przewozów przy 
czym dowóz i odwóz uczniów będzie wykonywany z najdalszych przystanków do 
których docierają dzieci w szczególności z przystanku na Fugasówce przy ul. 
Bzowskiej  

5.  Trasy przejazdu i wskazanie sposobu realizacji przewozu:  

Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu – budynku przy ul. 
Kościuszki 67 (81 uczniów) 

Fugasówka             36 uczniów 
Ogrodzieniec Cementownia             25 uczniów 
Józefów       3 uczniów 
Żelazko       1 uczeń 
Kiełkowice      1 uczeń 
Ryczów Kolonia      1 uczeń 
Podzamcze              6 uczniów  
Śrubarnia                     5 uczniów 
Giebło        1 uczeń 
Fugasówka ul. Bzowska                       2 uczniów 

 
Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu – budynku w Ogrodzieńcu 

Os. Elizy Orzeszkowej 13 (146 uczniów) 
Ogrodzieniec       69 uczniów  
Ryczów                10 uczniów 
Ryczów Kolonia     5 uczniów 
Żelazko                   6 uczniów  
Śrubarnia                1 uczniów  
Fugasówka          13 uczniów  
Podzamcze         13 uczniów 
Giebło                  8 uczniów  
Mokrus                    5 uczniów  
Kiełkowice           10 uczniów 
Gulzów                   3 uczniów 
Fugasówka ul. Bzowska  3 uczniów 

 
Do Szkoły Podstawowej w Gieble (111 uczniów) 

Kiełkowice          37 uczniów  
Mokrus                28 uczniów  
Gulzów                32 uczniów  
Giebło Kolonia    14 uczniów  
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Do Szkoły Podstawowej w Ryczowie (31 uczniów) 
Ryczów Kolonia  19 uczniów  
Żelazko               12 uczniów 

6.  Przy  ustalaniu  kosztów  przejazdu  nie  są uwzględniane kilometry dojazdowe                      
i zjazdowe na trasie Ogrodzieniec – siedziba Przewoźnika. 

7. Przewoźnik zobowiązany jest, w przypadku awarii autobusu szkolnego 
Przewoźnika, do zabezpieczenia w ciągu 1 godziny od uzyskania informacji o 
awarii  autobusu zastępczego dostosowanego do przewozu dzieci szkolnych. 

8.  Oznaczenie CPV 

60.17.20.00-4 – Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 

60.13.00.00-8 – Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób. 

II.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Zamówienie będzie realizowane w trakcie roku szkolnego w terminie od 4 września  
2017 r. do zakończenia zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych tj. 22 
czerwca 2018 r. w dni nauki szkolnej. 
Z okresu świadczenia usług wyłącza się terminy: 
- zimowej przerwy świątecznej od 23 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., 
- ferii zimowych od 29 stycznia 2018 r. do 11 lutego 2018 r., 
- wiosennej przerwy świątecznej od 29 marca 2018 r. do 3 kwietnia 2018 r.  
Wskazane terminy dni wolnych mogą ulec zmianie z uwagi na sytuacje, których 
zamawiający nie może przewidzieć (np.: załamanie pogody, klęski żywiołowe, 
zdarzenia losowe). 
 
III. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA, WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘ- POWANIU ORAZ WYKAZ 
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 
WYKLUCZENIA 
 

 1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
a. nie podlegają wykluczeniu; 

b. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt 3 niniejszego 

rozdziału SIWZ. 

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy stanowiących obligatoryjne 

przesłanki wykluczenia. 

3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie 

z art. 22 ust. 1b ustawy w zakresie: 
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a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

i. Wykonawca musi wykazać się posiadaniem licencji na 

wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie 

przewozu osób, wydanej na podstawie ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o transporcie drogowym, 

b. zdolności technicznej lub zawodowej: 

i. Wykonawca musi wykazać się posiadaniem co najmniej czterech 

autobusów szkolnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1260 z późn. zm.). 

4.   Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw 
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych 
przez Zamawiającego w pkt 3.  

4.1. W  celu  wykazania  braku  podstaw   wykluczenia   z   postępowania   o   
udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu 
określonych przez Zamawiającego w pkt 3  do oferty należy dołączyć 
aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia, zgodne ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 2 oraz nr 3 do SIWZ (oświadczenie z art. 25a 
ustawy). Informacje zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

4.2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z 
postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca 
składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji 
z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przez 
Wykonawców, oświadczenie w zakresie pkt 4.2 składa każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się  o zamówienie. Wzór oświadczenia stanowi 
załącznik nr 5 do SIWZ. 

4.3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt 3 niniejszego rozdziału 
SIWZ), zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i 
dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów): 
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- w celu wykazania spełniania warunku z pkt 3.a:   
   licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie 

przewozu osób, wydanej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym, 

- w celu wykazania spełniania warunku z pkt 3.b:   
wykaz co najmniej czterech autobusów szkolnych w rozumieniu ustawy z 

dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1260 z późn. zm.). 

5.1 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak 
podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub 
dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), 

5.2 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub 
dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający 
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 
oświadczenia lub dokumenty, 

5.3 W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na 
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający 
żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych 
przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 
dokumentów, 

5.4 W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, 
które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności 
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego 
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw 
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych 
przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub 
dokumentów, o ile są one aktualne. 

5.5 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 
16–20, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie 
stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 
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orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania 
tego zakazu. 
 

 
IV. KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych innych podmiotów (dot. warunków udziału w postępowaniu 
określonych przez Zamawiającego w pkt 3 rozdziału III SIWZ), niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach  innych podmiotów, 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. 

2.1. Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt 2 musi wynikać w 
szczególności: 
-   zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego, 
-  zakres  i okres udziału innego  podmiotu  przy  wykonywaniu zamówienia 
publicznego, 
-  czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą. 

 
3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa powyżej, 

nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego: 
1)   zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2)  zobowiązał się  do  osobistego  wykonania  odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 1 
niniejszego rozdziału. 
 

4. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
określonych przez Zamawiającego w pkt 3 rozdziału III SIWZ, polega na 
zdolnościach innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zamieszcza 
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 
ustawy (pkt 4.1. rozdziału III SIWZ). 
 

5. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie 
Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, 
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na zdolności którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, potwierdzające spełnianie  warunków udziału 
w postępowaniu w zakresie zdolności, na których Wykonawca polegał  w celu 
wykazania spełniania tych warunków (dokumenty wskazane w pkt 4.3 rozdziału 
III SIWZ.). 

 
V. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY 
WSPÓLNEJ PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW 
 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do 
występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki 
bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 
 

2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne 
pełnomocnictwo– nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo 
do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki 
bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo, o którym mowa 
powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy 
podmiotów składających wspólnie ofertę. 
 

3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub 
pełnomocnika). 
 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy (pkt 4.1. rozdziału III SIWZ) 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia 
(każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać 
wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi 
złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego 
warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie). 
 

5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem 
występującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę. 

 
VI.  INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW 
 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
 
2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale 

podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres 
zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę 
podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty, 
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stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca 
nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy 
wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli 
Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż 
zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi tj. bez udziału podwykonawców. 

 
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 
ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
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. 

 
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
 
VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW 
 
1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 3, Zamawiający dopuszcza, aby 

komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. Prawo pocztowe. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście, 
za pośrednictwem posłańca, faksu (nr faksu: 32 67-09-721) lub przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219). – adres 
e-mail: ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl  
 

2. Wszelką korespondencję Wykonawcy mają obowiązek kierować na 
Zamawiającego wraz ze wskazaniem osoby do porozumiewania się, o której 
mowa w rozdziale XIX SIWZ. 
 

3. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2 
lub ust. 3 ustawy, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy 
przedłożyć (złożyć/uzupełnić/ poprawić) w formie wskazanej przez 
Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom 
wynikającym ze stosownych przepisów. 

 
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

 
5. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej 

stronie internetowe www.ogrodzieniec.bip.jur.pl) informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

mailto:ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl
http://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/
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3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 

 
6. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu 

postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod następującym 
adresem: www.ogrodzieniec.bip.jur.pl 

 
VIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

 
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie SIWZ 
wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

 
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego 
zmiana staje się w takim przypadku częścią SIWZ. Dokonaną zmianę treści 
SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej po adresem: 
www.ogrodzieniec.bip.jur.pl 

 
4. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w 

celu wyjaśnienia treści SIWZ. 
 

5. Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod 
następującym adresem: www.ogrodzieniec.bip.jur.pl Wszelkie zmiany treści 
SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ, 
Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym wyżej adresem 
internetowym. 

 
IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ na formularzu oferty lub 

według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Ofertę 
należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności   podpisaną 
własnoręcznym podpisem, (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w 
postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).  
1.1. Oświadczenia Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach 

lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, 
składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, składane są w oryginale. 

1.2. Dokumenty inne niż oświadczenia w tym zobowiązanie innego podmiotu (lub 
inne dokumenty w tym zakresie), składane w celu wskazanym w pkt 1.1., 
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

1.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 
Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega 
Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą. 

http://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/
http://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/
http://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/
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1.4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w 
formie elektronicznej. 

1.5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) 
stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą 
połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. 
zszyte, spięte, zbindowane itp.). 

 
2. Do oferty należy dołączyć: 

2.1. Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 2 oraz nr 3 do SIWZ (oświadczenia 
z art. 25a ustawy), które należy złożyć w formie pisemnej albo w postaci 
elektronicznej. 

2.2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z 
załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych 
zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 

2.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów 
ubiegającego/cych się o  udzielenie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem notarialnie. 

2.5. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – nie wymagany. 
 

3.    Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, podpisana własnoręcznym podpisem. 
4.1. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz 

z tłumaczeniem na język polski – nie dotyczy oferty, która musi być 
sporządzona w języku polskim. 

4.2. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub 
nieścieralnym atramentem. 

4.3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do 
reprezentowania Wykonawcy. 

4.4. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą 
być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania 
Wykonawcy. 

4.5. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania 
dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy 
dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych 
Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 

4.6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być 
parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

 
5. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami 

i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y 
upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek 
strona zostanie podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już 
wymagana. 
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6. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, 
oświadczeniami w zamkniętym opakowaniu (kopercie). Opakowanie winno być 
oznaczone nazwą i adresem  Wykonawcy i opisane w następujący sposób: 
 

GMINA OGRODZIENIEC 
42-440 Ogrodzieniec, Plac Wolności  25 

 
Oferta do przetargu nieograniczonego na: 

przewóz uczniów szkół podstawowych, zespołu szkolno-przedszkolnego  
na terenie Gminy Ogrodzieniec  

w roku szkolnym 2017/2018 
 

Nie otwierać przed  28.07.2017  r.  godz. 10:15 

 
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w 
kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 6. Koperta dodatkowo musi być oznaczona 
określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”. 

 
8. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł 
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 
ustawy. 
8.1. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 
dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. 
U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) Zamawiający uzna zastrzeżenie 
tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę. 

8.2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być zgrupowane 
i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnica 
przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”. 

8.3. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z 
jawności dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi 
wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem. 

 
9.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 
10.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
11.   Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których 

mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 
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13.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty.  

 
14. Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 
 

X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto łącznie z należnym podatkiem 
VAT – cena brutto, wraz ze wskazaniem stawki (procentowej) podatku VAT dla 
przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie na formularzu 
oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 
 

2. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.  

 
3. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia – cena ryczałtowa. 
Cena ta będzie stała i nie może się zmienić, za wyjątkiem przypadków opisanych 
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

 
4. W cenie ofertowej należy uwzględnić zmiany wysokości wynagrodzenia 

obowiązujące od 1 stycznia 2017 r., czyli kwotę minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2008 z późn. 
Zm.) lub w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia lub umowy o 
świadczenie usług, stawkę godzinową nie niższą niż minimalna stawka 
obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. 

 
 
5. Wykonawca, składając ofertę (w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do 

SIWZ) 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. 

 
 
6. Należność z tytułu realizacji umowy będzie płatna w cyklu miesięcznym na konto 

Przewoźnika w terminie wynikającym z zawartej umowy po przeprowadzeniu 
postępowania przetargowego. 

 
 

7. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej 
(PLN). 

8. Nie przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
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XI. OPIS  KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY 
 
1.Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz nieodrzucone będą oceniane według 
następujących kryteriów i wag: 
Cena          60 % 
Termin płatności faktury       35 % 
Wysokość kary umownej, gdy Przewoźnik nie realizuje w danym dniu usługi lub 
świadczy usługę w danym dniu z rażącym naruszeniem umowy za każdy dzień 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy    5% 
 
2.Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium: 
 
KRYTERIUM Nr 1  - C – CENA: 60% 
Cena ofertowa = suma cen biletów miesięcznych wszystkich uczniów na 
poszczególnych trasach w danym miesiącu według jednolitej stawki biletu 
miesięcznego (369 uczniów określonych w rozdz. I.5 SIWZ) x 10 miesięcy 
 
Cena ofertowa winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do poniesienia przy 
realizacji zamówienia. 
CENA 

Najniższa oferowana cena brutto   
C= ---------------------------------------------------x 100 x 0.60 = liczba punktów 

Cena badanej oferty brutto  
60 pkt – max. ilość punktów w danym postępowaniu  
 
KRYTERIUM Nr 2 – T - Termin płatności faktury: 35% 
W tym kryterium ofertom zostaną przyznane punkty według następujących zasad: 
 
Termin płatności faktury 14 dni - 5 pkt 
Termin płatności faktury 21 dni -20 pkt 
Termin płatności faktury 30 dni -35 pkt 
Wykonawca zobowiązany jest określić w formularzu ofertowym stanowiącym 
załącznik nr 1 do SIWZ termin płatności faktury w dniach, jednakże nie krótszy niż 14 
dni oraz nie dłuższy niż 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego za 
świadczoną usługę po zakończeniu danego miesiąca. Zamawiający dopuszcza 
możliwe terminy płatności: 14 dni lub 21 dni lub 30 dni. 
 
KRYTERIUM Nr 3 – K- Wysokość kary umownej, gdy Przewoźnik nie realizuje w 
danym dniu usługi lub świadczy usługę w danym dniu z rażącym naruszeniem 
umowy za każdy dzień niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy 
(dotyczy § 8 ust. 2 umowy) – 5 % 
W tym kryterium ofertom zostaną przyznane punkty według następujących zasad: 
Za zadeklarowaną karę umowną w wysokości 100,00 złotych – 1 pkt 
Za zadeklarowaną karę umowna w wysokości 250,00 złotych – 5 pkt 
Wykonawca zobowiązany jest określić w formularzu ofertowym stanowiącym 
załącznik nr 1 do SIWZ wysokość kary umownej, gdy Przewoźnik nie realizuje w 
danym dniu usługi lub świadczy usługę w danym dniu z rażącym naruszeniem 
umowy za każdy dzień niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy 
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(dotyczy § 8 ust. 2 umowy). Zamawiający dopuszcza możliwe wysokości kary 
umownej: 100,00 złotych lub 250,00 złotych. 
 
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę 

punktów. 
 

Sp = C + T + K 
gdzie: Sp – to suma punktów przyznana wykonawcy w kryteriach: Cena, Termin 
płatności faktury, Wysokość kary umownej 

C – to ilość punktów przyznana w kryterium Cena 
T – to ilość punktów przyznana w kryterium Termin płatności faktury 
K – to ilość punktów przyznana w kryterium Wysokość kary umownej 

4.  Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca, wynosi 100 pkt.  
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans 
punktów, przyznanych na podstawie ustalonych kryteriów oceny oferty tj. sumy 
punktów otrzymanych w kryterium – cena i kryterium – termin płatności faktury oraz 
kryterium – wysokość kary umownej. 
5. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po 
przecinku. 
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 
to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych 
ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej 
cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 
terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych. 

 
XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY 
 
1.  Zamawiający nie przewiduje złożenia w niniejszym postępowaniu wadium. 
2.  Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje złożenia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy.  
 
XIII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać w terminie do 28  lipca 2017 r. do godz. 10.00 w  siedzibie 
Zamawiającego w budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 
25, Ogrodzieniec 42-440, pok. 22, a w przypadku przesłania oferty przesyłką 
pocztową dopuszcza się złożenie w Informacji (w pokoju nr 17) w siedzibie 
Zamawiającego, nie później niż do dnia 28 lipca 2017 r. do godziny  10:00. 

2. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w 
pkt. 1 niniejszego rozdziału Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o 
złożeniu oferty po terminie oraz niezwłocznie zwróci ofertę. 

3. Otwarcie ofert nastąpi 28 lipca 2017 r. o godz. 10.15 w sali narad (II piętro) 
budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec, pok. 32 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA ZŁOŻONĄ OFERTĄ 
 

Ustala  się, że oferenci będą związani ofertą przez okres 30 dni od dnia, w którym 
upływa termin składania ofert. 
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XV. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT 
 
1. Otwarcie ofert jest jawne. 
 
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z 
podatkiem VAT). 

 
3. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i 

nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest 
otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania 
zamówienia oraz warunków płatności zawartych w ofercie. 

 
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

(www.ogrodzieniec.bip.jur.pl) informacje wymagane ustawą – Prawo zamówień 
publicznych 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. 
4.1. Wykonawca  składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy w terminie 3 

dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 
informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 
ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz 
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

 
5. Zgodnie z art. 24 aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a 

następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12-23) oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w pkt 3 
rozdziału III SIWZ. 

 
6. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą 

Prawo zamówień publicznych lub nieodpowiadająca treści SIWZ, podlega 
odrzuceniu. Wszystkie przesłanki, w przypadkach których Zamawiający jest 
zobowiązany do odrzucenia oferty, zawarte są w art. 89 ustawy. 

 
7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia 

przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
 
8. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie 
poprawiona. 

 
9. W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca 

odrzuceniu, przetarg zostanie unieważniony. Zamawiający unieważni 

http://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/
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postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie w art. 93 ust. 
1 ustawy. 

 
10. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą 

odrzuceniu, i  która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą 
liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w 
niniejszej SIWZ). 

 
11. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie 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 (zgodnie z 
pkt  4.3. rozdziału III SIWZ). 

  
12. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie 

wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie 
stosownej informacji w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na 
stronie internetowej pod następującym adresem: www.ogrodzieniec.bip.jur.pl 
12.1. W  przypadku  dokonania  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  

zawiadomienie  o wyniku przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy 
złożyli oferty, będzie zawierało informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 
ustawy. 

 
XVI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz 
Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz w/w 
dokumentów oraz informacji drogą elektroniczną i faksem pod warunkiem 
niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie. 

2. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania 
otrzymały informację za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny być kierowane na 
adres poczty elektronicznej, faksu i adres pocztowy Zamawiającego, które 
zostały podane w części nagłówkowej niniejszej specyfikacji. 

4.  Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych 
w art. 38 ustawy. Wykonawca, który uzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień 
dotyczących treści SIWZ, powinien wystąpić z zapytaniem do Zamawiającego na 
piśmie pod adres: Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 
Ogrodzieniec. Zapytania mogą być składane faksem pod numer 32 6709721 lub 
pocztą elektroniczną na adres: ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl, pod warunkiem 
niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie (np. przesłanie 
własnoręcznie podpisanego zapytania pocztą). 

5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w 
art. 38 ust. 3 ustawy.  

6. Treść zapytania i wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim 
Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 
bez wskazania źródła zapytania. Informacje te zostaną również zamieszczone na 
stronie internetowej www.ogrodzieniec.bip.jur.pl 

http://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/
http://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/
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XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 
 
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej 

szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 
179 – 198 g ustawy). 

 
2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI 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 ustawy. 

 
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych 
do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych. 

 
4. Terminy wnoszenia odwołań: 

4.1. Odwołanie wnosi się: 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 ustawy zdanie 
drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 

4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec 
postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie 
internetowej. 

4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi 
się: w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu 
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia. 

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie 
ustawy. 
5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności 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. 

5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci 
papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio 
własnoręcznym podpisem albo  kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 
a)   nie zawiera braków formalnych; 
b)   uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do 

wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do 
odwołania). 

5.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się 
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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. 

 
6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 
6.1. W postępowaniu  toczącym  się  wskutek wniesienia  skargi  stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 
inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na 
sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia 
następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

6.2. Skargę  wnosi się  do  sądu  właściwego  dla  siedziby  albo  miejsca  
zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 
7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej 
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść  także  
Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się 
postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu 
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – 
Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze. 

6.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, 
przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a 
także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub 
w części. 

6.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można 
rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

 
7. Wykonawca 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 ustawy. 
7.1. 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. 

7.2. Na czynności, o których mowa powyżej, nie przysługuje odwołanie, z 
zastrzeżeniem art. 180 ust 2 ustawy. 

 
XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Umowa zostanie zawarta w terminie zgodnym z art. 94 ustawy Pzp.  
2. Umowa podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o 

udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane w projekcie 
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umowy będące załącznikiem do SIWZ, z uwzględnieniem treści oferty 
Wykonawcy. 

3. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedkłada polisę ubezpieczeniową OC 
lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na 
kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w 
następujących przypadkach: 

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie 
zmiany stawki podatku od towarów i usług, zasad regulujących transport osób, 
zasad funkcjonowania oświaty, w szczególności sieci placówek szkolnych i 
zasad ich organizacji, 

2) Wynagrodzenie Przewoźnika może być zwiększone do 5% w stosunku do 
wynagrodzenia ofertowego, obowiązującego w dniu podpisania umowy przy 
spełnieniu warunku, że średnia miesięczna cena paliwa za dany miesiąc w 
koncernie PKN Orlen zmieni się co najmniej o 25 % w stosunku do bazowej 
ceny paliwa. Kolejna zmiana średniej miesięcznej ceny paliwa za dany 
miesiąc w koncernie PKN Orlen co najmniej o 25 % w stosunku do bazowej 
ceny paliwa, powoduje kolejną zmianę wynagrodzenia o 5 % w stosunku do 
ostatnio obowiązującej kwoty wynagrodzenia. 

3) Bazowa cena paliwa stanowi cenę oleju napędowego Ekodiesel w PKN Orlen 
S.A. obowiązującą na dzień 18 lipca 2017 r. i wynosi 3.370,00 zł/m³ (netto). 

4) Średnia miesięczna cena paliwa za dany miesiąc stanowi średnią cenę oleju 
napędowego Ekodiesel w PKN Orlen S.A. obowiązującą na 5, 25 dzień 
danego miesiąca wyrażoną w złotych za m³, którą dzieli się przez liczbę 2. 
Jeżeli 5, 25 dzień danego miesiąca przypada na sobotę, niedzielę lub dzień 
ustawowo wolny od pracy do obliczeń przyjmuje się pierwszy dzień roboczy 
po tym dniu. 

5) W przypadku zaistnienia przesłanek do zmiany wynagrodzenia opisanych 
powyżej obowiązują one od następnego miesiąca następującego po miesiącu 
w którym nastąpiła zmiana średniej miesięcznej ceny paliwa. 

 
XIX. NAZWISKA,  STANOWISKA  SŁUŻBOWE ORAZ SPOSÓB 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z PRACOWNIKAMI   ZAMAWIAJĄCEGO,  
UPRAWNIONYMI  DO KONTAKTOWANIA  SIĘ Z  WYKONAWCAMI. 
      
Osobą  upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami 
jest Dariusz Ptaś - Sekretarz Miasta i Gminy, e-mail: 
ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl  
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, Ogrodzieniec 42-440, 
pokój nr 17, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 lub 
na stronie internetowej: www.ogrodzieniec.bip.jur.pl  

 
XX. ZAŁACZNIKI 
 
1. Wzór formularza ofertowego 

mailto:ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl
http://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/
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2. Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z 
postępowania 

3. Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w 
postępowaniu 

4. Wzór umowy 
5. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy 

kapitałowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogrodzieniec dnia 18 lipca 2017 r. 
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SP.OSW.ZP.2/2017                                                                               Załącznik nr 1 

FORMULARZ       OFERTOWY 
 
ZAMAWIAJĄCY:     Gmina Ogrodzieniec 

           Plac Wolności 25 
42-440 Ogrodzieniec   

 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  
 

Przewóz uczniów szkół podstawowych, zespołu szkolno-przedszkolnego  
na terenie Gminy Ogrodzieniec w roku szkolnym 2017/2018  

 
WYKONAWCA(Nazwa firmy) ........................................................................................ 

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

Adres: ........................................................................................................................... 

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

Adres e-mail:…………………………………………………………………………………... 

NIP: ............................................................................. 

Oferta złożona w ramach postępowania przetargowego: 
 
Kryterium 1 
CENA  OFERTOWA  NETTO: ................................................. złotych 
Słownie: ....................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
PODATEK VAT ............% …………………….. złotych 
CENA  OFERTOWA BRUTTO: …………………………………. Złotych 
Słownie: ……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Kryterium 2 
Wykonawca deklaruje, że należność z tytułu realizacji umowy będzie płatna w cyklu 
miesięcznym na konto Przewoźnika w terminie ……………………… dni od daty 
otrzymania faktury przez Zamawiającego za świadczoną usługę po zakończeniu 
danego miesiąca. Wykonawca zobowiązany jest określić termin płatności faktury w 
dniach, jednakże nie krótszy niż 14 dni oraz nie dłuższy niż 30 dni od daty 
otrzymania faktury przez Zamawiającego za świadczoną usługę po zakończeniu 
danego miesiąca (zgodnie z SIWZ możliwe terminy płatności: 14 dni lub 21 dni 
lub 30 dni). 
 
Kryterium 3 
Wykonawca deklaruje wysokość kary umownej, gdy Przewoźnik nie realizuje w 
danym dniu usługi lub świadczy usługę w danym dniu z rażącym naruszeniem 
umowy za każdy dzień niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy - 
……………………… złotych (dotyczy § 8 ust. 2 umowy). Wysokość kary umownej 
zgodnie z SIWZ powinna wynosić 100,00 złotych lub 250,00 złotych. 
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Cena ofertowa = suma cen biletów miesięcznych według jednolitej stawki biletu 
miesięcznego dla 369 uczniów i wychowanków w danym miesiącu x 10 miesięcy. 
Ceny biletów miesięcznych na poszczególnych trasach z liczbą dowożonych uczniów 

Miejscowość Ilość uczniów 

Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu – budynku przy ul. 
Kościuszki 67 

Fugasówka 36 

Ogrodzieniec Cementownia 25 

Fugasówka ul. Bzowska   2 

Józefów 3 

Żelazko 1 

Kiełkowice 1 

Ryczów Kolonia 1 

Podzamcze 6 

Śrubarnia 5 

Giebło 1 

Razem  81 

Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu – budynku w Ogrodzieńcu 
Os. Elizy Orzeszkowej 13  

Ogrodzieniec 69 

Ryczów 10 

Fugasówka ul. Bzowska   3 

Ryczów Kolonia 5 

Żelazko 6 

Śrubarnia     1 

Fugasówka 13 

Podzamcze   13 

Giebło       8 

Mokrus 5 

Kiełkowice 10 

Gulzów 3 

Razem 146 

Do Szkoły Podstawowej w Gieble 

Kiełkowice 37 

Mokrus 28 

Gulzów 32 

Giebło Kolonia    14 

Razem 111 

Do Szkoły Podstawowej w Ryczowie 

Ryczów Kolonia   17 

Żelazko   12 

Razem 31 

Koszt przewozu dzieci w ciągu jednego miesiąca: 369x jednolita 
stawka biletu miesięcznego 

 
……………… zł 

Cena ofertowa brutto – ogółem koszt zamówienia przez okres 10 
miesięcy 

 
……………… zł 
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OŚWIADCZENIA: 

1. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie usług przewozowych objętych wyżej 

wymienionym zamówieniem zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia z dnia 18 lipca 2017 r. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń i dysponowaliśmy  niezbędnymi 

informacjami koniecznymi do sporządzenia oferty. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni   

wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie Zamówienia. 

5. Oświadczamy, że prace objęte zamówieniem: 

1)  zamierzamy wykonać sami, * 

2)  zamierzamy zlecić podwykonawcom zgodnie z zestawieniem* (Uwaga! 

Niepotrzebne skreślić) 

Niżej podaną część/zakres zamówienia wykonywać będą podwykonawcy: 

 

L.p. Część/zakres zamówienia  Nazwa (firma) podwykonawcy    

1.   

2.   

3.    

 

W przypadku niewypełnienia niniejszego oświadczenia, przyjmuje się, że 

zamówienie zostanie wykonane samodzielnie.  

6. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku awarii autobusu szkolnego 

Przewoźnika do zabezpieczenia w ciągu 1 godziny od uzyskania informacji o 

awarii,  autobusu zastępczego dostosowanego do przewozu dzieci szkolnych. 

7. Oświadczamy, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór 

umowy został przez nas zaakceptowany, nie wnosimy do jego treści zastrzeżeń i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do jej zawarcia. Umowę 

podpiszemy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. 

8. Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego w zakresie następujących towarów/usług: …………………………… 
(wypełnić tylko w sytuacji, o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług w przeciwnym razie pozostawić niewypełnione). 
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9. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 
2) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w 
postępowaniu 
3) ………………………………………………………………………………………….. 

4) ………………………………………………………………………………………….. 

5) ………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

 

…………….………………….., dnia ………….……. r.  

(miejscowość i data) 

 

                                     

………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy) 
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SP.OSW.ZP.2/2017                                                                                 Załącznik nr 2  
 
 
ZAMAWIAJĄCY:     Gmina Ogrodzieniec 

           Plac Wolności 25 
42-440 Ogrodzieniec   

 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  
 

Przewóz uczniów szkół podstawowych, zespołu szkolno-przedszkolnego  
na terenie Gminy Ogrodzieniec w roku szkolnym 2017/2018  

 
WYKONAWCA(Nazwa firmy) ........................................................................................ 

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

 

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 Przewóz 
uczniów szkół podstawowych, zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie 
Gminy Ogrodzieniec w roku szkolnym 2017/2018,  prowadzonego przez Gminę 
Ogrodzieniec z siedzibą Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec, oświadczam, co 
następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 

 

 

 

…………….………………….., dnia ………….……. r.  

(miejscowość i data) 

 

                                        

………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy) 
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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 

ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze 

(procedura sanacyjna – samooczyszczenie). (Wypełnia się, jeśli są spełnione 

przesłanki tego oświadczenia): 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

…………….……………………, dnia ………….……. r.  

(miejscowość i data) 

 

               

………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do  

reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE 

SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w 

niniejszym postępowaniu, tj.: 

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamówienia). (Wypełnia się, jeśli są spełnione przesłanki tego 

oświadczenia). 

 

 

…………….……………………, dnia ………….……. r.  

(miejscowość i data) 

 

 

        

 ………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy) 
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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. 

 

 

…………….……………………, dnia ………….……. r.  

(miejscowość i data) 

 

 

        

 ………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy) 
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SP.OSW.ZP.2/2017                                                                                 Załącznik nr 3  
 
 
ZAMAWIAJĄCY:     Gmina Ogrodzieniec 

           Plac Wolności 25 
42-440 Ogrodzieniec   

 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  
 

Przewóz uczniów szkół podstawowych, zespołu szkolno-przedszkolnego  
na terenie Gminy Ogrodzieniec w roku szkolnym 2017/2018  

 
WYKONAWCA(Nazwa firmy) ........................................................................................ 

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

 
 

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 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn Przewóz 
uczniów szkół podstawowych, zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie 
Gminy Ogrodzieniec w roku szkolnym 2017/2018,  prowadzonego przez Gminę 
Ogrodzieniec z siedzibą Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec, oświadczam, co 
następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt 3 rozdziału III Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia   

 

…………….……………………, dnia ………….……. r.  

(miejscowość i data) 

        

 ………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW:  

 

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

określonych przez Zamawiającego w zamówieniu oraz w pkt 3 rozdziału III 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów:  

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

..………………………………………………………………………………………………, 

w następującym zakresie: 

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

……………………………………………………………………………………………… 

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

(Wypełnia się, jeśli są spełnione przesłanki tego oświadczenia). 

 

 

 

…………….……………………, dnia ………….……. r.  

(miejscowość i data) 

 

        

 ………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy) 

  

 

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. 

 

 

…………….……………………, dnia ………….……. r.  

(miejscowość i data) 

 

 

        

 ………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy) 
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SP.OSW.ZP.2/2017                                                                 Załącznik nr  4 do SIWZ 
 

WZÓR UMOWY Nr  
 
Zawarta w dniu ................................... w Ogrodzieńcu  pomiędzy: 
Gminą Ogrodzieniec zwaną w dalszym części Zamawiającym reprezentowaną przez: 
 
dr inż. Andrzeja Mikulskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
  
a ....................................................................................................................................   
zwanym w dalszym części umowy Przewoźnikiem reprezentowanym przez : 
1. .................................................................................................................  
2. ................................................................................................................. 
 

Część I – Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 
1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo 
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, Zamawiający zamawia u 
Przewoźnika usługi przewozowe, związane z przewozem uczniów szkół 
podstawowych, zespołu szkolno-przedszkolnego, w tym uczniów klas 
gimnazjalnych na terenie Gminy Ogrodzieniec w roku szkolnym 2017/2018 na 
podstawie biletów miesięcznych wydawanych przez Przewoźnika według 
jednolitej stawki biletu miesięcznego. 

2. Przewoźnik oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, potencjał ekonomiczny, 
osobowy, odpowiednią bazę samochodową do realizacji niniejszej umowy. 

 
Część II – Realizacja przewozu uczniów 

 
§ 2 

 
1. Strony uzgodnią trasy i godziny przewozów przy założeniu, że uczniowie zostaną 

dowiezieni do szkół rano pomiędzy godz.7:15 a godz. 7.50. Przewoźnik  zapewni 
dwukrotny odwóz uczniów po zakończeniu zajęć każdej z placówek: Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu - budynku przy ul. Kościuszki 67 w 
Ogrodzieńcu i budynku w Ogrodzieńcu Os. Elizy Orzeszkowej 13 oraz szkół 
podstawowych w Gieble i Ryczowie. Godziny odwozu zostaną ustalone w 
porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych. 

2. Przewoźnik zapewni rano 4 autobusy przywożące dzieci do szkół. 
3. W okresie zimowym w czasie mrozów, przewoźnik przygotuje autobusy w taki 

sposób aby zapewnić we wnętrzu autobusu dodatnią temperaturę już przed 
rozpoczęciem jazdy. 

4. Przewoźnik odpowiada za bezpieczeństwo osób przewożonych w czasie 
przewozu. 

5. Przewoźnik  powinien  zapewnić  pojazdy  dostosowane  do przewozu dzieci 
szkolnych. Przewozy uczniów odbywać się mogą wyłącznie autobusami 
szkolnymi - środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone 
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w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z 
przewozem osób, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1907 z późn. zm.). 

6. Przewoźnik będzie posiadał umowę ubezpieczenia z tytułu prowadzonej 
działalności w zakresie przewozu uczniów obejmującą realizację niniejszej 
umowy. 

7. Przewoźnik dostarczy do poszczególnych szkół imienne bilety miesięczne dla 
każdego ucznia. 

 
§ 3 

 
1. Należność z tytułu realizacji umowy będzie płatna w cyklu miesięcznym na konto 

Przewoźnika w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury za świadczoną usługę 
po zakończeniu danego miesiąca. 

2. W ciągu 14 dni od zakończenia danego miesiąca Przewoźnik przedstawi 
rozliczenie końcowe realizacji przewozu. 

 
§ 4 

 
1. Wynagrodzenie dla przewoźnika stanowi suma cen biletów miesięcznych 

uczniów na poszczególnych trasach w danym miesiącu.  
2. Wynagrodzenie dla Przewoźnika ustala się w następujący sposób:  suma cen 

biletów miesięcznych wszystkich 369 uczniów na poszczególnych trasach x 10 
miesięcy. Koszt dowozu obejmuje wszelkie koszty Przewoźnika, kwotę netto 
………………….. złotych, oraz podatek VAT w wysokości …… %, co stanowi 
kwotę ……………………. złotych. Łączne wynagrodzenie Przewoźnika wynosi 
………………  złotych brutto. 

Miejscowość Ilość uczniów 

Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu – budynku przy ul. 
Kościuszki 67 

Fugasówka 36 

Ogrodzieniec Cementownia 25 

Fugasówka ul. Bzowska   2 

Józefów 3 

Żelazko 1 

Kiełkowice 1 

Ryczów Kolonia 1 

Podzamcze 6 

Śrubarnia 5 

Giebło 1 

Razem  81 

Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodzieńcu – budynku w Ogrodzieńcu 
Os. Elizy Orzeszkowej 13  

Ogrodzieniec 69 

Ryczów 10 

Fugasówka ul. Bzowska   3 

Ryczów Kolonia 5 

Żelazko 6 

Śrubarnia     1 
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Fugasówka 13 

Podzamcze   13 

Giebło       8 

Mokrus 5 

Kiełkowice 10 

Gulzów 3 

Razem 146 

Do Szkoły Podstawowej w Gieble 

Kiełkowice 37 

Mokrus 28 

Gulzów 32 

Giebło Kolonia    14 

Razem 111 

Do Szkoły Podstawowej w Ryczowie 

Ryczów Kolonia   17 

Żelazko   12 

Razem 31 

Koszt przewozu dzieci w ciągu jednego miesiąca: 369x jednolita 
stawka biletu miesięcznego 

 
……………… zł 

Cena ofertowa brutto – ogółem koszt zamówienia przez okres 10 
miesięcy 

 
……………… zł 

 
3. Strony ustalają trasy przejazdu i wskazują sposób realizacji przewozu oraz ceny 

biletów na poszczególnych trasach z liczbą dowożonych uczniów. 
4. W trakcie realizacji umowy Zamawiający może zmieniać liczbę przewożonych 

uczniów przedkładając stosowną informację Przewoźnikowi. Zwiększenie i 
zmniejszenie liczby uczniów wpływa na wynagrodzenie Przewoźnika i nie 
wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

5. Cena biletu dla ucznia, który został zgłoszony w okresie realizacji umowy stanowi 
cenę określoną w ofercie przetargowej Przewoźnika.  

6. Wynagrodzenie obejmuje całość regulowanych umową świadczeń przewozu ze 
strony Przewoźnika. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 
100.000,00 zł przez cały okres realizacji umowy. 

 
 

§ 5 
 

1. Wynagrodzenie Przewoźnika może być zwiększone do 5% w stosunku do 
wynagrodzenia ofertowego, obowiązującego w dniu podpisania umowy przy 
spełnieniu warunku, że średnia miesięczna cena paliwa za dany miesiąc w 
koncernie PKN Orlen zmieni się co najmniej o 25 % w stosunku do bazowej ceny 
paliwa. Kolejna zmiana średniej miesięcznej ceny paliwa za dany miesiąc w 
koncernie PKN Orlen co najmniej o 25 % w stosunku do bazowej ceny paliwa, 
powoduje kolejną zmianę wynagrodzenia o 5 % w stosunku do ostatnio 
obowiązującej kwoty wynagrodzenia. 

2. Bazowa cena paliwa stanowi cenę oleju napędowego Ekodiesel w PKN Orlen 
S.A. obowiązującą na dzień 18 lipca 2017 r. i wynosi 3.370,00 zł/m³ (netto). 
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3. Średnia miesięczna cena paliwa za dany miesiąc stanowi średnią cenę oleju 
napędowego Ekodiesel w PKN Orlen S.A. obowiązującą na  5, 25 dzień danego 
miesiąca wyrażoną w złotych za m³, którą dzieli się przez liczbę 2. Jeżeli 5, 25 
dzień danego miesiąca przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny 
od pracy do obliczeń przyjmuje się pierwszy dzień roboczy po tym dniu. 

4. W przypadku zaistnienia przesłanek do zmiany wynagrodzenia opisanych 
powyżej obowiązują one od następnego miesiąca następującego po miesiącu w 
którym nastąpiła zmiana średniej miesięcznej ceny paliwa.  

 
§ 6 

 
Przewoźnik zapewni zastępczy środek transportu w przypadku awarii samochodu 
dowożącego uczniów w ciągu 1 godziny od chwili uzyskania przez Przewoźnika 
informacji o awarii. 

 
Część III – Postanowienia końcowe 

 
§ 7 
 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez wypowiedzenia w następujących 
sytuacjach: 
a) jeżeli Przewoźnik wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo 

dodatkowego wezwania nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków, 
b) w razie postawienia Przewoźnika w stan likwidacji lub upadłości, 
c) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, z zachowaniem wymogów, o których 
mowa w artykule 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

d) w razie notorycznego naruszania postanowień §2 ust.3. 
 

§ 8 
 

1. Zamawiający ma prawo żądać od Przewoźnika kary umownej w wysokości 
średniego miesięcznego wynagrodzenia w sytuacji, gdy Przewoźnik odstąpił od 
realizacji umowy z winy leżącej po stronie Przewoźnika. 

2. Zamawiający ma prawo żądać od Przewoźnika kary umownej w wysokości 
……………….. złotych w sytuacji, gdy Przewoźnik nie realizuje w danym dniu 
usługi lub świadczy usługę w danym dniu z rażącym naruszeniem umowy za 
każdy dzień niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy. 

3. Strony zastrzegają  sobie prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w przypadku wyrządzenia szkody 
będącej skutkiem nienależytego realizowania umowy. 

 
§ 9 

 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy 

pisemnej. 
2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy mogą być przeniesione na 

rzecz osób trzecich wyłącznie za zgodą obu stron. 
3. Umowa może ulec zmianie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 
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zamówienia, w szczególności w zakresie zmiany stawki podatku od towarów i 
usług. 

 
 

§ 10 
 

1. Umowa obowiązuje od dnia 4 września 2017 r. do dnia 22 czerwca 2018 r. 
2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ze wcześniejszym trzymiesięcznym 

okresem wypowiedzenia złożonym drugiej stronie w formie pisemnej. 
 
 

§ 11 
 
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy 
dla siedziby Zamawiającego . 

 
§ 12 

 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe 
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy – Prawo przewozowe, ustawy - Prawo  
zamówień publicznych.  

 
§ 13 

 
Umowę spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej 
ze stron.  

 
PRZEWOŹNIK :     ZAMAWIAJĄCY : 
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SP.OSW.ZP.2/2017                                                                                 Załącznik nr 5  
 
 
ZAMAWIAJĄCY:     Gmina Ogrodzieniec 

           Plac Wolności 25 
42-440 Ogrodzieniec   

 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  
 

Przewóz uczniów szkół podstawowych, zespołu szkolno-przedszkolnego  
na terenie Gminy Ogrodzieniec w roku szkolnym 2017/2018  

 
WYKONAWCA(Nazwa firmy) ........................................................................................ 

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

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

Nawiązując do zamieszczonej w dniu ................... na stronie 
internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 
5 ustawy Pzp w związku ze złożoną ofertą przetargową 
oświadczamy, że:  

nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z 
wykonawców, którzy złożyli ofertę w niniejszym 
postępowaniu*) 

lub 
należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi 
Wykonawcami *) 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. 
zm.). 
Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszy postępowaniu, 
należących do tej samej grupy kapitałowej *)  
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
*) niepotrzebne skreślić 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni 
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 art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz 
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 
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dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
 
 
 

 

…………….………………….., dnia ………….……. r.  

(miejscowość i data) 

 

                                        

………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy) 

 

Oświadczenie nie należy składać wraz z ofertą 
Oświadczenie należy złożyć w formie oryginału w terminie 3 dni od zamieszczenia na 
stronie internetowej Zamawiającego, informacji podawanych podczas sesji otwarcia ofert 
przez wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 
 

 


