
AO/341-TD/2008 Sulików, 08.07.2008 r. 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi 

transportowe w zakresie przewozu dzieci w roku szkolnym 2008/2009 z terenu 

Gminy Sulików do Przedszkola oraz Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 

w Sulikowie. 

 

I. Zamawiający:  

Pełna nazwa Zamawiającego: Wójt Gminy Sulików 

Adres: ul. Dworcowa 5 

REGON: 230821440 

Internet:  http://bip.sulikow.pl, e-mail:ug@sulikow.pl 

Numer telefonu: 075-7787288, faks:075-7756922 

 

II. Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania 

się z wykonawcami: 

- w zakresie proceduralnym: Karolina Żerko-Kopij tel. nr (075) 77 87 288 

email: ug8@sisco.pl 

- w zakresie merytorycznym: Władysław Szatkowski tel. nr (075) 77 87 395 

Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 800-1500 

 

III. Przedmiot zamówienia: 

Wspólny Słownik Zamówień: 60.11.40.00-0 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Transport 71 dzieci w dniach nauki szkolnej podczas trwania roku szkolnego 

2008/2009 tj. od 01.09.2008r. do 19.06.2009r. 

z/do 
miejscowości 

Ilość dzieci 
dowożonych do Przedszkola 

Ilość dzieci 
dowożonych do Zespołu Szkoły Podstawowej 

i Gimnazjum w Sulikowie 
Wrociszów Dolny - 10 
Wrociszów Górny 1 11 
Stary Zawidów 2 14 
Skrzydlice 3                                17 
Wilka -  2 

Wilka – Bory  - - 
Ksawerów 1 10 
RAZEM 7 64 
 

Dowóz dzieci na 800 rano - 71 dzieci 

Powrót o godz. 1245 - 40 dzieci i 1435 – 31 dzieci 

Oferta musi być całościowa i obejmować wszystkie trasy. 
Godziny oraz liczba dzieci podane są w przybliżeniu. Szczegółowe godziny odjazdu 
autobusów oraz liczby dzieci na poszczególne kursy należy uzgodnić z Dyrekcją Szkoły i 
Przedszkola. 



Oferent powinien zapoznać się z trasami przewozu dzieci przed przystąpieniem do 
przetargu. 
 
IV. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 
VI. Zamawiający nie żąda wpłacenia wadium 
 
VII. Tryb udzielenia zamówienia: 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.  
 
VIII. Sposób przygotowania oferty: 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały: 

1. Wypełniony formularz oferty (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ), 

2. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 Prawa zamówień publicznych (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik 

nr 2 do SIWZ), 

3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 Prawa 

zamówień publicznych (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do 

SIWZ), 

4. Wykaz samochodów i kierowców, którzy będą realizować zamówienie. 

 

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

IX. Sposób przygotowania oferty: 

- Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim 

- Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę 

(osoby) uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy. 

- Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte (zszyte) w sposób 

zapobiegający jej dekompletacji. 

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.  

 

X. Opakowanie i oznakowanie ofert:  

Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem 

Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: usługi transportowe 

w zakresie przewozu dzieci w roku szkolnym 2008/2009 z terenu Gminy Sulików do 

Przedszkola oraz Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie”. Kopertę 

wewnętrzną należy ponadto opisać danymi Wykonawcy. 

 

XI. Warunki wymagane od Wykonawców:  

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi, 



b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac będących przedmiotem 

zamówienia, 

c) dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym zapewniającym wykonanie 

przedmiotu zamówienia oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu 

zamówienia.  

d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień 

publicznych.  

 

XII. Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą: 

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

XIII. Termin realizacji zamówienia: 

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.09.2008r. do 19.06.2009r. 

 

XIV. Opis sposobu obliczania ceny oferty: 

Cena powinna być podana:  

a) cyfrowo i słownie w złotych polskich, 

b) zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena netto, należny podatek VAT, cena 

brutto, 

Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z 

zasadami określonymi w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych i zwróci się o 

akceptację poprawionej ceny do wykonawcy. 

Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których 

nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy lub zawierającą błędy w obliczeniu ceny 

(art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy). 

 

XV. Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie: 

Kryteria i ich znaczenie wraz ze szczegółowym opisem 

a) oferowana cena miesięcznego kosztu przewozu 71 uczniów – 100%  

 

XVI. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia: 

1. Każdy wykonawca, ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ 

w terminie nie późniejszym niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.  

2. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie.  

3. Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym 

doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 

zapytania.  

 



XVII. Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie 

otwarcia i oceny ofert: 

1. Terminy i miejsce otwarcia ofert: 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Sulików pok. 

nr: 2 

• Termin składania ofert: 31.07.2008r. do godz. 10.00 

• Termin otwarcia ofert: 31.07.2008r. godz. 10.30 

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania po upływie terminu 

przewidzianego na wniesienie protestu. 

1. Tryb otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert jest jawne.  

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

Po otwarciu ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) 

wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, 

terminu wykonania zamówienia 

2. Ocena ofert. 

Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w SIWZ 

kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym. 

 

XVIII. Tryb zawarcia umowy: 

Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od 

dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem 

terminu związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia 

umowy zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu wykonawcy. 

 

XIX. Środki odwoławcze: 

Tym wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w trakcie postępowania 

w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zmn) przepisów, 

przysługują środki odwoławcze: 

• protest (art. 180 - 183 ustawy), 

• odwołanie (art. 184 – 193 ustawy) oraz 

• skarga do sądu okręgowego (art. 194 – 198 ustawy). 

 



XX. Postanowienia końcowe: 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 

ze zmn.) oraz przepisy kodeksu cywilnego.  

 

Załączniki: 

1. Wzór formularza oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ 

2. Wzór oświadczenia na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - 

załącznik nr 2 do SIWZ 

3. Wzór oświadczenia na podstawie art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – 

załącznik nr 3 do SIWZ 

4. Wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ 

 

ZATWIERDZAM 

 



Zał. nr 1 do SIWZ 

 

 

WZÓR FORMULARZA OFERTY 

 

 

 

 

 

 

 Wójt Gminy Sulików 

 ul. Dworcowa 5 

 59-975 Sulików 

 

Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na 

usługi transportowe w zakresie przewozu dzieci w roku szkolnym 2008/2009 

z terenu Gminy Sulików do Przedszkola oraz Zespołu Szkoły Podstawowej 

i Gimnazjum w Sulikowie. 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu przetargu: 

- za miesięczny koszt przewozu na wszystkich trasach netto  ……………. zł. plus podatek VAT  
 
………% ,co stanowi kwotę brutto…………………………… zł.(słownie: zł. ……………………………………………) 
 

2. Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Termin płatności wynosił będzie 30 dni od dnia przedłożenia faktury VAT. 

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

za związanych określonymi w niej zasadami postępowania 

4. Informujemy, że uważamy się związani niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia 

5. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został 

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy 

na wymienionych warunkach i w zaproponowanym przez Zamawiającego terminie. 

 

Integralną część niniejszej oferty stanowią załączniki: 

1. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

Prawa zamówień publicznych (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ), 

2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień 

publicznych (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ), 

3. Wykaz samochodów i kierowców, którzy będą realizować zamówienie 

 

………………………………… 

(miejscowość, data) 

………………………………………………………… 
(pieczątka i podpis oferenta lub upoważnionych osób) 

 

 
 

 

 

 

pieczęć wykonawcy 



 Zał. Nr 2 do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na usługi transportowe w 

zakresie przewozu dzieci w roku  szkolnym 2008/2009 z terenu Gminy Sulików 

do  Przedszkola Publicznego oraz  Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 

Sulikowie. 

 

oświadczam, że : 

1. W ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania Firma nie wyrządziła 
szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub też 
wyrządzona szkoda  została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia 
postępowania. 

2. W stosunku do Firmy nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości. 

3. Firma nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne. 

4. Firma będąca: osobą fizyczną / spółką jawną / spółką partnerską / spółką 
komandytową lub komandytowo-akcyjną / osoba prawną 1 
nie została / jej wspólnik / partner lub członek zarządu / komplemetariusz / 
urzędujący członek zarządu * nie został(a) prawomocnie skazana(y) za prze-
stępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

5. Wobec Firmy będącej podmiotem zbiorowym sąd nie orzekł zakazu ubiegania się 
o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 
za czyny zabronione pod groźbą kary.  

6. Firma spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zmn). 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 niepotrzebne skreślić 

 
 

 

 

 

pieczęć wykonawcy 



Zał. nr 3 do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
  

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na usługi transportowe w 

zakresie przewozu dzieci w roku  szkolnym 2008/2009 z terenu Gminy Sulików 

do  Przedszkola Publicznego oraz  Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 

Sulikowie. 

 

oświadczam, że : 

1) Firma posiada uprawnienia do wykonywania działalności / czynności określonej w 
przedmiocie zamówienia, co do której ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień. 

2) Firma posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3) Firma znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia. 

4) Firma nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zmn). 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

pieczęć wykonawcy 



 
 
 
 
 
 

UMOWA NR    /AO/342-TD/U/2008 
 
 
Zawarta w dniu                      2008r w Sulikowie pomiędzy Gminą Sulików, reprezentowaną przez: 
Pana Jana Hasiuka – Wójta Gminy Sulików 
przy kontrasygnacie Pani Marii Maciaszek – Skarbnika Gminy 
zwaną w dalszym ciągu „Zleceniodawcą” 
a 
 
………………………………………, zamieszkałym ……………………………………., prowadzącym działalność 
gospodarczą pod firmą ………………………………. Z siedzibą …………………………..na podstawie wpisu do 
ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ………………….. pod numerem …………. 
zwanym w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą” 
 

§ 1 
 
1. W ramach umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zleceniodawcy usług 
w zakresie przewozu dzieci w roku szkolnym 2008/2009 z terenu Gminy Sulików. 

2. Usługi, o których mowa w ust. 1 obejmują dowiezienie i odwiezienie dzieci z miejscowości: Stary 
Zawidów, Wrociszów Dolny, Ksawerów, Wilka, Wrociszów Górny i Skrzydlice do Przedszkola 
Gminnego w Sulikowie oraz do Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie 

 
§ 2 

 
1. Strony ustalają, iż usługi, o których mowa w §  1 świadczone będą w dni robocze tj. od 
poniedziałku do piątku zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

2. Strony ustalają, iż usługi, o których mowa w  §  1 nie będą świadczone w dni wolne od nauki 
(ferie zimowe i wiosenne).  Dni wolne uzgadniają wspólnie dyrektorzy Przedszkola oraz Zespołu 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie. 

3. Strony ustalają ponadto, iż w okresie nie świadczenia przez Zleceniobiorcę usług, Zleceniobiorca 
nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. 

 
§ 3 
 

1. Za wykonane usługi będące przedmiotem umowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy 
miesięczne wynagrodzenie w wysokości         zł. (słownie:                 ), powiększone o podatek 
VAT w obowiązującej wysokości. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa płatne będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury 
przez Zleceniodawcę. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się wystawić fakturę do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
za który przysługuje wynagrodzenie. 

 
§ 4 

1. Strony ustalają, iż wynagrodzenie, o którym mowa w §  3 ust. 1 zostało ustalone przy 
założeniu, iż Zleceniobiorca będzie dowoził i odwoził 71 dzieci. 

2. Strony ustalają ponadto, że w przypadku zwiększenia liczby przewożonych przez Zleceniobiorcę 
dzieci do 75-ciu wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 nie ulegnie zmianie. 

 
§ 5 
 

1. Zleceniobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za przewóz i opiekę nad przewożonymi 
dziećmi. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia w trakcie przewozu bezpiecznych warunków 
przewozu i higieny. 

 
§ 6 

 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 września 2008r. do dnia 19 czerwca 2009r.  
2. Zleceniodawca może rozwiązać umowę  ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu 
wypowiedzenia w przypadku nienależytego wykonywania przez Zleceniobiorcę usług będących 
przedmiotem umowy. 

 
 



§ 7 
 
Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany trasy przejazdu w okresie trwania 
umowy wynikającej z organizacji roku szkolnego. 
 
 
 

§ 8 
 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług będących przedmiotem niniejszej 
umowy Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawca karę umowną w wysokości …………….. (słownie: 
…………) za każdy dzień niewykonania lub nienależytego wykonania usług przez Zleceniobiorcę. 

2. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonej kary umownej. 

3. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 
 

 
§9 

 
1. W sprawach nie unormowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 
Cywilnego i ustawy - Prawo zamówień publicznych.  

2. Wszelkie spory, jakie mogą wynikać z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie  
sądu właściwego według siedziby Zleceniodawcy. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane jedynie na piśmie w sposób 
obowiązujący przy zawarciu umowy. 

 
 

§10 
 
Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 
przeznaczone jest dla Zleceniobiorcy. 
 
 

Zleceniodawca Zleceniobiorca 
 

 


