
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

I. Informacje ogólne 
 

1. Zamawiający:  Gmina Widuchowa  
                            ul. Grunwaldzka 8 
                            74-120 Widuchowa    

  NIP 858 17 26 084 
  REGON 811 68 49 24 

                             tel. fax. 91-4167-255 
       www.widuchowa.pl 
       e-mail:org@widuchowa.pl  
       kod  CPV 60.14.00.00-1    
 
2. Tryb zamówienia 
 
1). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, Nr 
182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz.484, Nr 234, poz. 
1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, poz. 951, poz. 1101, poz. 1271, poz. 1529 )    
a także wydane na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące 
przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza: 
a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, 
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r.  poz. 231), 

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

c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot 
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich.(Dz. U. z 2012 r.  poz. 1360). 

2). Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień 
publicznych. 

3). Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 
39 - 46 Prawa zamówień publicznych. 

4). W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
3. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: 
 
Przewozy szkolne na lata szkolne 2013/2014, 2014/2015 obejmujące przywozy i odwozy 
dzieci do szkół i przedszkola na   terenie Gminy Widuchowa. 
 
 
 
 



II. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
1. Na ofertę składają się: 
a) oferta cenowa, stanowiąca dzienną stawkę za wykonaną usługę, 
b) dowód wniesienia wadium, 
c)  dokumenty uwiarygodniające wykonawcę stosownie do punktu III specyfikacji, 
d) podpisany projekt umowy ustalony przez Zamawiającego stanowiący załącznik do         
  specyfikacji istotnych warunków zamówienia  (załącznik Nr 4) .                 
e) rozkład jazdy autobusów uwzględniający godziny przywozu i odwozu do placówek 
określone w charakterystyce przedmiotu zamówienia zawarte w  punkcie  IV specyfikacji. 
 
2. Postać oferty. 
1) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i napisana pismem maszynowym, na 
komputerze lub ręcznie długopisem. 
2) Wszystkie strony oferty  wraz z załącznikami powinny  być podpisana przez osobę (osoby) 
uprawnioną (e)  do występowania  w imieniu Wykonawcy. 
3) Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie. 
4) Wykonawca  składa jedną ofertę. 
 
3. Opakowanie i oznakowanie ofert. 
 
1) Oferty należy składać w nieprzejrzystych zalakowanych kopertach lub opakowaniach. 
    Należy stosować koperty lub opakowania zewnętrzne i wewnętrzne. 
2) Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do zamawiającego na adres: 
    Gmina Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa,     oraz powinna być 
oznakowana następująco:  „Przetarg na przewozy szkolne”  Nie otwierać przed  16. 07.2013 r. 
godz.10.00, bez nazwy i pieczątki wykonawcy. 
3) Koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę, być zaadresowana i oznakowana jak wyżej, 
a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy. 
 
III. Warunki wymagane od Wykonawców i dokumenty uwiarygadniające spełnianie 
warunków. 
1. Warunki wymagane od Wykonawców uczestniczących w przetargu: 
Do przetargu może przystąpić Wykonawca, który spełnia następujące warunki: 
1) Posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zamówieniem, 
2) Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym  
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania zlecenia, 
3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zlecenia, 
4) Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 
ustawy. 
5) Wykonywał usługi pasażerskie w ciągu ostatnich trzech latach. 
2. Celem potwierdzenia spełnienia warunków oraz umożliwienia oceny, oferta musi zawierać 
następujące formularze i dokumenty (lub poświadczone przez osobę upoważnioną do 
podpisania oferty za zgodność z oryginałem ich kserokopie lub odpisy). 
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej stwierdzające miejsce rejestracji               
i charakter działalności przewozowej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem 
terminu ofert, 
2) Informacje o dwóch wykonanych usługach w zakresie przewozu osób zrealizowanych          
w ciągu 3 ostatnich lat, każda o wartości  nie mniejszej niż 100 000,00 zł.  



3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego  
     oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
opłat oraz składek na ubezpieczenie  zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie   w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert. 
4) Wykaz niezbędnego taboru samochodowego do wykonania zamówienia, z podaniem tytułu    
     prawnego do jego używania oraz udokumentowania jego sprawności technicznej, 
5) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1  Prawo zamówień 
    publicznych, 
6) Licencja  na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, 
7) Oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1  
pkt 4-9  Prawo zamówień publicznych, 
8) Oświadczenie o grupie kapitałowej. 
 
Informacje powyższe powinny być udzielone na piśmie, w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 
 
 IV. Określenie przedmiotu zamówienia 
1. Charakterystyka. 
Przedmiotem zamówienia są: 
1) Codzienne przywozy i odwozy dzieci, w czasie trwania roku szkolnego od dnia 02 
września 2013 r. do 30 czerwca 2015  r., co stanowi 380 dni, według niżej podanych 
wykazów.  
a) Ilość dzieci, które należy dowieźć do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Widuchowej      
wynosi: 

 
l.p. 

 
Miejscowość 

 
Szkoła 
Podstawowa 

 
Gimnazjum 

 
Razem ilość 
dzieci 

1. Czarnówko 9 3 12 
2. Pacholęta 12 2 14 
3. Marwice 17 7 24 
4. Dębogóra 30 4 34 
5. Lubicz 51 24 75 
6. Bolkowice 10 2 12 
7. Lubiczyn 2 2 4 
8. Widuchowa - Stacja  6 5 11 
9. Ognica 31 12 43 
10. Rynica 12 6 18 
11. Krzywin 3 21 24 
12. Kłodowo 0 7 7 
13. Wilcze 0 1 1 
14. Żarczyn 0 11 11 
15. Żelechowo 0 15 17 
16. Krzywinek 1 0 1 
17. Widuchówko 0 0 0 
18. Polesiny 0 1 1 
19. RAZEM 184 123 309 



Dzieci należy przywieźć do placówki  na godz. 8.00 i odwieźć codziennie w dwóch turach:  
 o godz. 13.25 oraz o godz. 14.45. 
 
 b) ) Ilość dzieci, które należy dowieźć do  Gminnego Przedszkola w Widuchowej wynosi: 
 

 
l.p. 

 
Miejscowość 

 
 Ilość dzieci 

1. Czarnówko 2 
2. Pacholęta 1 
3. Marwice 2 
4. Dębogóra 7 
5. Lubicz 15 
6. Bolkowice 3 
7. Lubiczyn 4 
8. Widuchowa - Stacja  2 
9. Ognica 6 
10. Rynica 0 
11. Krzywin 3 
12. Kłodowo 1 
 
13. 

 
RAZEM 

 
46 

 
 
Dzieci należy przywieźć do placówki  na godz. 8.00 i odwieźć  o godz. 13.20  
 
 
 
c) Ilość dzieci, które należy dowieźć do Szkoły Podstawowej w Krzywinie wynosi: 
 

 
Lp. 

 
Miejscowość 

 
Wychowanie 
przedszkolne 

 
Kl.I-III 

 
Kl. IV-

VI 

 
Razem 

 
 

1. Kłodowo 3 5 6 14 
2. Żarczyn 10 13 13 36 
3. Żelechowo 11 12 12 35 
4. Wilcze 1 0 1 2 
5. Polesiny 0 4 2 6 
 
6. 
 

 
Razem 

 
25 

 
34 

 
34 

 
93 

 
Dzieci należy przywieźć do placówki  na godz. 7.45 i odwieźć w dwóch turach:  
 o godz. 13.30  oraz o godz. 15.00  
 
V. Termin wykonania zamówienia. 
Termin wykonania zamówienia: przewozy wykonywane w czasie trwania zajęć szkolnych 
przez okres od 01 września 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku, co stanowi 380 dni. 
 



 VI. Kryteria oceny ofert. 
 
1.Jako kryterium wyboru ofert przyjmuje się kryterium  ceny. 
2. Punktacja przyznana Wykonawcom wyliczona zostanie wg następującego wzoru: 

 P=(Cn:Cb)x100 
 gdzie: 
 P- ilość punktów przyznanych ofercie, 
 Cn – najniższa zaoferowana cena , 
 Cb – cena podana w badanej ofercie, 

3. Oferta z oferowaną najniższą ceną otrzymuje maksymalną liczbę punktów wynosząca 100. 
4. Wszystkie obliczenia prowadzone będą z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. 
5. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający będzie wzywał 
Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.  

 
 VII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
1.Na podstawie art.147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę  
zabezpieczenia należytego  wykonania umowy. 
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie musiał wnieść zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, 
pomnożonej przez 380 dni.  
3. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych    
w art.148 ust.1 ustawy. 
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w formach wymienionych w art.148 ust.2 ustawy. 
5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść na 
rachunek bankowy Zamawiającego na konto Nr 28 9377 0000 0200 0244 2002 0003              
z podaniem tytułu: „zabezpieczenie  należytego wykonania umowy na przewozy szkolne na 
lata 2013/2014, 2014/2015”. 
 
 VIII. Warunki umowy o wykonanie zamówienia. 
 
1. Ogólne warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z wybranym          
w wyniku przetargu Wykonawcą zamieszczone są w załączonym projekcie umowy. 
2. Strony zastrzegają stosowanie kar umownych.  
3. Strona winna odstąpienia od umowy zapłaci karę w wysokości  38 stawek dziennych,         
o których mowa w § 2 ust.1 Załącznika Nr 4 za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze 
stron z winy drugiej strony.. 
3. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 
 
 IX. Oferty częściowe. 
 
 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
 
 X. Opis sposobu obliczania ceny. 
 
1.Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo              
i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 



2.Cena może być tylko jedna za codzienne przywozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola, 
określone w punkcie IV specyfikacji. 
3.Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 
4.Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" 
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
5.Cenę oferty stanowi kwota codziennego dowiezienia i odwiezienia dzieci podanych             
w punkcie IV specyfikacji, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania 
zamówienia, liczona do dwóch miejsc po przecinku. 
 
  
XI. Wadium. 
 
Wykonawca winien wnieść wadium przetargowe przed upływem terminu składania ofert             
w wysokości 3.000,00 zł – słownie: trzy  tysiące złotych.  Wadium może być wnoszone        
w pieniądzu, w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 
poręczeniach udzielanych przez podmioty zgodnie z art. 45 ust.6 Prawo zamówień 
publicznych. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść na konto Urzędu Gminy 
w BS Gryfino Filia Widuchowa Nr 28 9377 0000 0200 0244 2002 0003, z dopisem „Przetarg 
na przewozy szkolne”. 
 

XII. Termin i miejsce składania ofert. 
 
1. Oferty należy składać na adres Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 
Widuchowa, pok. Nr 22,  nie później niż do dnia   16  lipca 2013 r.  do godz. 9.45. 
2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia. 
 
 XIII. Tryb udzielania wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie później niż 4 dni przed 
terminem otwarcia ofert. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie. 
 
 XIV. Termin związania  ofertą. 
 
Termin związania ofertą – 30 dni. 
  
 XV. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert. 
 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  16 .07.2013 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy, 
Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, sala konferencyjna. 
2.  Otwarcie ofert jest jawne. 
 
 XVI. Tryb otwarcia i ocena ofert. 
 
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
2. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy(firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach. 



3. Informacje o których mowa wyżej , przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie 
byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.  
4. Po wstępnym stwierdzeniu prawidłowości oferty zostanie odczytana i zapisana w protokole 
cena ofertowa. 
  
XVII. Udzielanie wyjaśnień. 
 
Osoba upoważniona do kontaktowania się z oferentami: 
       Bogusława Siebert, tel.91 4167-255, wew.36. 
 
  
XVIII. Zobowiązania wykonawcy związane z umową. 
 
 Zobowiązania określone zostaną w umowie – pkt. VII specyfikacji. 
 
 XIX. Informacje dodatkowe zgodnie z art. 36 ust.2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 
Zamawiający; 

1. Nie przewiduje umowy ramowej, 
2. Nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych, 
3. Nie przewiduje aukcji elektronicznej, 
4. Nie przewiduje zwrotu kosztów. 

 
 XX. Zamówienia uzupełniające. 
  
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67, ust. 1 pkt 
6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
  
 XXI. Odwołania. 
 
Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidzianej przepisami art. 179-198  
ustawy Prawo  zamówień publicznych. 
 
 XXII. Tryb ogłoszenia wyników przetargu. 
 
1. Wyniki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy 
Widuchowa poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej 
www.bip.widuchowa.pl. 
2.  O wyborze oferty zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się  
o udzielenie zamówienia.  
3.  Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą  
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym przetargu i podanych w specyfikacji.  
 
 XXIII. Zawarcie umowy. 
 
W terminie wskazanym w piśmie akceptującym wybrany Wykonawca powinien przybyć 
we wskazane przez Zamawiającego miejsce w celu odbioru umowy wg  Warunków podanych  
w pkt VIII niniejszej specyfikacji/ pod rygorem utraty wadium na rzecz Zamawiającego. 
 



 XXIV. Postanowienia końcowe. 
 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo  zamówień publicznych.  
 
Załączniki 

1. Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy 
2. Załącznik Nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
3. Załącznik Nr 3 – wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat zamówień 

odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia 
4. Załącznik Nr 4 – umowa 
5. Załącznik Nr 5 – oświadczenie o grupie kapitałowej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 

 
 
pieczęć firmy      miejscowość, data……………………… 
 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
Dane Wykonawcy: 
Nazwa:  …………………………………………………………………………... 
   …………………………………………………………………………... 
 
Siedziba:   …………………………………………………………………………... 
   …………………………………………………………………………... 
 
Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………………………… 
Strona internetowa:  …………………………………………………………………… 
Numer telefonu:  …………………………………………………………………… 
Numer faksu:   …………………………………………………………………… 
Numer REGON:  …………………………………………………………………… 
Numer NIP:   …………………………………………………………………… 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Przewozy szkolne na lata szkolne 
2013/2014, 2014/2015 obejmujące przywozy i odwozy dzieci do szkół i przedszkola na 
terenie Gminy Widuchowa oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 
Cena netto przedmiotu zmówienia: …………………………………………………………zł. 
Podatek VAT:    ………………………………...……………………….zł. 
Cena brutto przedmiotu zamówienia: …………………………...……………………......… zł. 
Słownie:……………………………………………………………………………………….zł. 
 
 
Osobą/osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań 
umowy jest/są: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
tel. kontaktowy, faks………………………………………………………………………….. 
zakres odpowiedzialności:…………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
tel. kontaktowy, faks:………………………………………………………………………… 
zakres odpowiedzialności:……………………………………………………………………. 
 
Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielnie zamówienia 
i /lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty 
wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest: 
 



Stanowisko:  …………………………………………………………………………... 
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………... 
Telefon:  …………………………………………………………………………... 
Fax:   …………………………………………………………………………... 
 
 
Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 
wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania 
oferty. 
Oświadczamy, że uważamy się za związanych  ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
Wadium w kwocie…………………………….. zostało wniesione w dniu …………………… 
w formie/formach:………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………... 
Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania 
stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez 
zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy  
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
Na potwierdzenie spełnianych wymagań do oferty załączamy: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Inne informacje wykonawcy: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 data oraz czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 
 
 
pieczęć firmy      miejscowość, data…...…………………… 
 

OŚWIADCZENIE 
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………….. 
 
Siedziba wykonawcy: ………………………………………………………………………….. 
 
Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy: 
1. posiada uprawnienia do wykonywania działalności  określonej przedmiotem zamówienia, 
2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  
4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 
1 i 2 Prawo zamówień publicznych. 

                                                 
 
 
 

     ..................................................................      
                                                                                                       Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania 
         Wykonawcy                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3  
 
 

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

 
 
Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech  lat zamówień odpowiadających swoim 

rodzajem przedmiotowi zamówienia 
 

Lp. Odbiorca (nazwa i adres) Nazwa zadania wartość dostawy 
brutto PLN/szt. 

Termin realizacji 
zadania 

     

     

     

 
 
Uwaga! 
 
Należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień. 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 4 
UMOWA 

Na przewozy szkolne na lata szkolne 2013/2014, 2014/2015 
 

W dniu.......................w  Widuchowej między Gminą Widuchowa  zwaną w treści umowy 
„Zamawiającym”  reprezentowanym przez : 
1. Michała Lidwina – Wójt Gminy Widuchowa 
a 
....................................................................................................................................................... 
zwanym w treści umowy : ”Przewoźnikiem”, reprezentowanym przez: 
 
1..................................................................................................................................................... 
 
NIP: .................................................. 
REGON: ........................................... 
Została zawarta umowa o następującej treści: 
 
    § 1. 1.Zamawiający zleca a Przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego 
przedsiębiorstwa wykonać na jego rzecz usługi przewozowe polegające na zorganizowanym 
dowozie dzieci do szkół i przedszkola w czasie trwania roku szkolnego od dnia 2.09.2013 r. 
do 30.06.2015  r.  według niżej podanych wykazów. 
 
a) Ilość dzieci, które należy dowieźć do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Widuchowej      
wynosi: 
 

 
l.p. 

 
Miejscowość 

 
Szkoła 
Podstawowa 

 
Gimnazjum 

 
Razem ilość 
dzieci 

1. Czarnówko 9 3 12 
2. Pacholęta 12 2 14 
3. Marwice 17 7 24 
4. Dębogóra 30 4 34 
5. Lubicz 51 24 75 
6. Bolkowice 10 2 12 
7. Lubiczyn 2 2 4 
8. Widuchowa - Stacja  6 5 11 
9. Ognica 31 12 43 
10. Rynica 12 6 18 
11. Krzywin 3 21 24 
12. Kłodowo 0 7 7 
13. Wilcze 0 1 1 
14. Żarczyn 0 11 11 
15. Żelechowo 0 15 17 
16. Krzywinek 1 0 1 
17. Widuchówko 0 0 0 
18. Polesiny 0 1 1 
 
19. 

 
RAZEM 

 
184 

 
123 

 
309 

 



Dzieci należy przywieźć do placówki  na godz. 8.00 i odwieźć codziennie w dwóch turach:  
 o godz. 13.25 oraz o godz. 14.45. 
 
 b) ) Ilość dzieci, które należy dowieźć do  Gminnego Przedszkola w Widuchowej wynosi: 
 

 
l.p. 

 
Miejscowość 

 
 Ilość dzieci 

1. Czarnówko 2 
2. Pacholęta 1 
3. Marwice 2 
4. Dębogóra 7 
5. Lubicz 15 
6. Bolkowice 3 
7. Lubiczyn 4 
8. Widuchowa - Stacja  2 
9. Ognica 6 
10. Rynica 0 
11. Krzywin 3 
12. Kłodowo 1 
 
13. 

 
RAZEM 

 
46 

 
 
Dzieci należy przywieźć do placówki  na godz. 8.00 i odwieźć  o godz. 13.20  
 
 
 
c) Ilość dzieci, które należy dowieźć do Szkoły Podstawowej w Krzywinie wynosi: 
 

 
Lp. 

 
Miejscowość 

 
Wychowanie 
przedszkolne 

 
Kl.I-III 

 
Kl. IV-

VI 

 
Razem 

 
 

1. Kłodowo 3 5 6 14 
2. Żarczyn 10 13 13 36 
3. Żelechowo 11 12 12 35 
4. Wilcze 1 0 1 2 
5. Polesiny 0 4 2 6 
 
6. 
 

 
Razem 

 
25 

 
34 

 
34 

 
93 

 
Dzieci należy przywieźć do placówki  na godz. 7.45 i odwieźć w dwóch turach:  
 o godz. 13.30  oraz o godz. 15.00  
 
 
 
3. Ilość dzieci przewożonych w ramach niniejszej umowy aktualizowana jest raz do roku nie 
później niż do dnia 30 czerwca, w formie aneksu do umowy. 



 
4.Przewożnik zobowiązuje się do wykonania usług przewozowych autobusami 
przeznaczonymi do przewozów pasażerskich., w tym co najmniej czterema autobusami 
niskopodłogowymi. 
 
5. Przewoźnik zobowiązany jest posiadać niezbędne zezwolenie przewidziane przepisami 
ustawy o warunkach wykonywania krajowego, drogowego przewozu osób i okazywać je na 
każde wezwanie Zamawiającego. 
 
    § 2. 1. Ustala się stawkę dzienną za dowiezienie dzieci w wysokości netto ........................zł 
(słownie:.....................................................................................................................................). 
plus podatek VAT w wysokości ………% ( słownie :………………….) 
2. Umowa dotyczy kursowania autobusów na trasach określonych w § 1, wyłącznie w dni 
nauki szkolnej. 
3. W przypadku zmiany ceny hurtowej oleju napędowego EKODISEL, ogłaszanego przez 
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., o ponad 10 % w stosunku do ceny obowiązującej w dniu 
podpisania umowy, strony dopuszczają możliwość zmiany stawki dziennej nie więcej niż o 
4,0 % netto, nie częściej niż raz w danym roku szkolnym. 
 
    § 3. 1.W razie konieczności zmiany trasy przewozu lub rozkładu jazdy Zleceniodawca 
zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Przewoźnika w terminie 2 dni roboczych 
przed planowaną zmianą. 
 
2. Przewoźnik zobowiązany jest do zastosowania się do zmian określonych w § 3 ust. 1 
niniejszej umowy. 
 
    § 4. Przewoźnik nie będzie naliczał Zamawiającemu żadnych kosztów dodatkowych 
związanych  z dojazdem do miejsca początkowego etapu trasy, oraz powrotu z końcowej 
miejscowości określonym w powyższym załączniku, do miejsca parkowania pojazdu. 
 
   § 5. 1. Miesięczne rozliczenie za wykonanie usługi przewozowej odbywać się będzie 
przelewem na konto Przewoźnika na podstawie wystawionej przez niego faktury, oraz 
potwierdzenia przez pracownika Urzędu Gminy odpowiedzialnego za przewozy szkolne, 
prawidłowości wykonania usługi. Zapłata następuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
Zamawiającemu potwierdzonej faktury. 
2. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku zamawiającego.  
 
    § 6.W razie niesprawności pojazdu wymienionego w § 1 pkt. 3 Przewoźnik zobowiązany 
jest do podstawienia pojazdu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych – bez 
możliwości otrzymania od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia. 
 
    § 7. 1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za trzymiesięcznym 
wypowiedzeniem, przy czym koniec okresu wypowiedzenia musi przypadać na ostatni dzień 
miesiąca. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym             
w przypadku naruszenia przez Przewoźnika warunków umowy. 
 
    § 8.1. Strony zastrzegają stosowanie kar umownych.  



2. Strona winna odstąpienia od umowy zapłaci karę w wysokości  38 stawek dziennych,         
o których mowa w § 2 ust.1 za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy 
drugiej strony. 
3. W przypadku poniesienia szkody przez Zamawiającego przewyższającą  naliczone kary 
umowne, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 
 
    § 9. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Przewoźnik wniósł zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 2% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej 
brutto) pomnożonej przez 380 stawek dziennych..............................................zł (słownie 
złotych..........................................................................................................................) w formie 
.......................................................................................................................................................  
 
    § 10. W przypadku nie uregulowania spraw w umowie mają zastosowanie odpowiednie 
Przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
    § 11. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
 
    § 12. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa 
egzemplarze dla każdej ze stron. 
 
 
Zamawiający                                                                                   Przewoźnik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 5 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem 
są przewozy szkolne na lata szkolne 2013/2014, 2014/2015, prowadzonym przez Gminę 
Widuchowa  oświadczamy, że 

1) nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo 
zamówień  publicznych *, 
 
2) należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca 
składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej. 

 
 
 

__________________ dnia _________ 
 

 
 
_____________________________________ 

PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY
  

 
* - niepotrzebne skreślić. 
 
 
 
 
 


