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ZNAK :    ZPI.271.12.2018     
 

S PECYFIKACJA  
 

I  STOTNYCH  
 

W ARUNKÓW  
 

Z AMÓWIENIA  
 
 

Z A T W I  E R D Z A M   :  
 

Wójt  Gminy  Nędza 
 
Nędza dnia:   23. 07. 2018 r. 
 

Anna  Iskała 
............................................................................................................................... 

 

(   Kierownik     Jednostki  ) 
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POSTĘPOWANIE   
 

O     UDZIELENIE      ZAMÓWIENIA  
 

     PUBLICZNEGO  
 

W   TRYBIE   
 

PRZETARGU      NIEOGRANICZONEGO  
 
 

 

dla   zamówienia    publicznego 
 prowadzonego   w   trybie   przetargu   nieograniczonego  

o   wartości    
 

NIE  PRZEKACZAJĄCEJ    WYRAŻONEJ   W   ZŁOTYCH 
 

RÓWNOWARTOŚCI    KWOTY    221. 000, 00   EURO 

 
U S Ł U G A 

 

 

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
IM . POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W NĘDZY  

I  DOWOŻENIE  UCZNIÓW   NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
Z   TERENU   GMINY   NĘDZA  

DO   SZKÓŁ   SPECJALNYCH   W   RACIBORZU    

W   ROKU   SZKOLNYM    2018 – 2019   
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I.  NAZWA   ORAZ  ADRES   ZAMAWIAJ ĄCEGO 
 
1.1. Zamawiającym  jest         GMINA    NĘDZA  

 

1.2. Adres                      ul.  Jana  III   Sobieskiego    5 
 

                              47 –  440    NĘDZA 
 

                                     woj.  śląskie 
 

 tel /     32 /    410 20 18 ,      410 23 99    66 60 460 
 

 fax/    32 /     410 20 04        410 23 99 
  

                        e – mail :    ug@nedza.pl 
 

                                                           BIP:     www.bip.nedza.pl 
 

                   NIP:  639 – 19 – 67 – 777  
 

                                     REGON:  276258470 
 

Godziny   urzędowania: 
 

 

Poniedziałek 
 

 

od  700     do  1600 

 

Wtorek 
 

 

od  700       do   1500 

 

Środa 
 

 

od  700       do   1500 

 

Czwartek 
 

 

od  700      do   1500 

 

Piątek 
 

 

od  700      do   1400 

 

Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie: 

1. Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub 

zawarła umowę      w sprawie zamówienia publicznego; 

2. Zamawiający – Gmina Nędza; 

3. Ustawa Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych                                               

(t.j. Dz. U.  z 2017 r., poz. 1579 z póź.  zmianami ). 

4. Przedmiot zamówienia, zamówienie  
 

” Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy 
i dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Nędza 

do szkół specjalnych w Raciborzu   w   roku   szkolnym    2018 – 2019  ” 
 

5. SIWZ - specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami sporządzona                                 

dla niniejszego zamówienia zgodnie z zapisami art. 36 ustawy Pzp. 
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6. Oferta - zestaw wszystkich dokumentów i oświadczeń żądanych przez Zamawiającej                                  

w SIWZ. Inne dokumenty, oświadczenia nie są traktowane jako oferta. 

 

7. CPV - kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień, za pomocą którego dokonuje się opisu 

przedmiotu zamówienia zgodnie z rozporządzeniem Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28.11.2007 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

 

Znak postępowania : ZPI.271.12.2018 

 
Uwaga: w  korespondencji  kierowanej do  Zamawiającej należy  posługiwać się  tym   znakiem. 
 

8. Zamawiający nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających. 
 
 

II.  TRYB    UDZIELENIA    ZAMÓWIENIA 
 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego                   
(zgodnie z art. 10 ust.1 oraz art. 39 i nast. ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ze zm. 
zwanej dalej ustawą Pzp, aktów wykonawczych do ustawy Pzp oraz niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia). 

2. Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana jest w dalszej treści siwz lub specyfikacją. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej siwz stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych 
do ustawy Pzp. 

 

III.  OPIS    PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest : 
 

” Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy 

i   dowożenie    uczniów   niepełnosprawnych   z   terenu   Gminy   Nędza 

do szkół specjalnych w Raciborzu   w   roku   szkolnym    2018 – 2019  ” 
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 w  tym:  
 
1. Dowożenie  uczniów do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy 
 

 
Lp. 

 
Trasa 

 
Liczba uczniów 

1. Babice – Nędza  /  Nędza – Babice 41 

2. Ciechowice – Nędza  / Nędza – Ciechowice 11 

3. Zawada Kś. – Nędza / Nędza – Zawada  Kś. 28 

4. Łęg – Nędza  / Nędza - Łęg 13 

5. Trawniki – Nędza  / Nędza – Trawniki 12 

6. Górki Śl. – Nędza  / Nędza – Górki Śl. 55 

7. Szymocice  – Nędza  / Nędza – Szymocice 2 

 R A Z E M 162 

 
2. Dowożenie  3 opiekunów  do   Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich    w Nędzy 

• Górki Śl. – Szymocice – Nędza   / Nędza – Szymocice – Górki  Śl.           
• Łęg – Zawada Kś. – Ciechowice -  Nędza  / Nędza – Ciechowice – Zawada Kś. – Łęg                                              
• Babice – Racibórz  /  Racibórz – Babice           

 
3. Dowożenie 1 opiekuna dla dzieci niepełnosprawnych dojeżdżających  do Raciborza   
           
4. Dowożenie 4 uczniów do Szkoły Podstawowej z Oddziałami  Integracyjnymi                             

w  Raciborzu   ul. Cecylii 30,      
• Babice – Racibórz  /  Racibórz – Babice                          1 uczeń 
• Ciechowice – Racibórz  /  Racibórz – Ciechowice          1 uczeń 
• Nędza – Racibórz  /  Racibórz – Nędza                          1 uczeń 
• Łęg – Racibórz  /  Racibórz – Łęg                                 1 uczeń 

 

5. Dowożenie  4 uczniów  do  Szkoły Podstawowej  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących ul. K. Miarki 4,  

• Babice – Racibórz  /  Racibórz – Babice                        2 uczniów 
• Nędza – Racibórz  /  Racibórz – Nędza                        2 uczniów 

 
6. Dowożenie  4 uczniów do Szkoły Specjalnej w Raciborzu ul. Królewska 19,  
 

• Nędza – Racibórz  /  Racibórz – Nędza                        3 uczniów 
• Łęg – Racibórz  /  Racibórz – Łęg                               1 uczeń 

 

7. Dowożenie    2 uczniów  do   Centrum Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych    w Raciborzu 
ul. Rzeźnicza 8,  

 

• Babice – Racibórz  /  Racibórz – Babice                        1 uczeń 
• Nędza – Racibórz  /  Racibórz – Nędza                        1 uczeń 
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Nomenklatura wg CPV: 
 

• Przedmiot główny:        60.10.00.00 – 9        Usługi w zakresie transportu drogowego 

• Przedmiot  dodatkowy: 60.13.00.00 – 8   Usługi w zakresie specjalistycznego transportu 

drogowego  osób 
 

IV.  TERMIN   WYKONANIA   ZAMÓWIENIA 
 

ROK  SZKOLNY  2018 – 2019 
 

V. OPIS  CZĘŚCI  ZAMÓWIENIA,  JE ŻELI   ZAMAWIAJ ĄCY   DOPUSZCZA   
SKŁADANIE   OFERT CZ ĘŚCIOWYCH 

 

Zamawiający   nie   dopuszcza   możliwości   składania   ofert   częściowych, 

VI.  INFORMACJE  O  PRZEWIDYWANYCH  ZAMÓWIENIACH , O KTÓRYCH  MOWA                     

W ART . 67 UST. 1 PKT 6 LUB ART . 134 UST. 6 PKT 3 USTAWY PZP,                     
JEŻELI ZAMAWIAJ ĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIE Ń: 

 

Zamawiający  nie   przewiduje   możliwości   udzielania   wskazanych  zamówień. 

VII.  OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA  OFERT  WARIANTOWYCH  O RAZ  
MINIMALNE  WARUNKI,  JAKIM  MUSZ Ą  ODPOWIADAĆ  OFERTY   
WARIANTOWE 

 

Zamawiający   nie   dopuszcza   składania   ofert   wariantowych.  

VIII.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOS OBU 
DOKONYWANIA OCENY   SPEŁNIANIA   TYCH    WARUNKÓW 

  

a. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:  

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

2)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  

      3)  zdolności technicznej lub zawodowej:  

• co najmniej 5 autobusów  o pojemności minimum 45 miejsc siedzących każdy 
 

b. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania                   
w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.  

c. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu/oświadczenia, a także czy 
wymagany dokument/oświadczenie potwierdza spełnianie warunku lub brak podstaw do wykluczenia. 
Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw                                 
do wykluczenia w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych przez Wykonawcę zgodnie                             
z formułą: spełnia/nie spełnia. 

d. W rozdziale IX siwz dotyczącym wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy  
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia, 
Zamawiający szczegółowo wskazuje, jakich oświadczeń lub dokumentów żąda od Wykonawcy. 
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e. 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 lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie                           
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

f. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 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. Wykonawca może skorzystać ze wzoru zobowiązania, który 
stanowi załącznik nr 6 do siwz. Pisemne zobowiązanie musi zostać złożone w oryginale podpisanym przez 
podmiot trzeci. 

g. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 oraz ust. 5 ustawy Pzp.  

h. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym 
mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału, 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 lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 5 
niniejszego rozdziału. 

 
IX.  INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą  

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU   W   POST ĘPOWANIU. 

 

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający będzie stosował  tzw. 
„procedur ę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. 
Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 
1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. 
Zamawiający zatem - wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza [uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej] - dokonuje podmiotowej oceny 
spełnienia przez niego warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, tj. bada 
oświadczenie wstępne, a następnie żąda od niego przedłożenia - w trybie art. 26 ust. 2 ustawy - dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu”. 
 
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy 

przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu według załącznika 2a do siwz. 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy 

Zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według załącznika 2 do siwz. 
3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa                                 

w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże 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 dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą                        
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie 
oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 3 do siwz. W przypadku składania oferty 
wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez 
mocodawcę pełnomocnik. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IX ust. 2 niniejszej siwz dotyczące 
tych podmiotów/zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz..                     
IX ust. 2 niniejszej siwz. 
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5. 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 następujących oświadczeń lub dokumentów:  
 

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument 
składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; 

2) wykaz zawierający  wykonane  co   najmniej  2  usługi   przewozu   uczniów  do szkół  przez cały  rok  
szkolny    o wartości  co  najmniej  150 000,00 zł   rocznie  każda 

3) kopie zezwoleń uprawniających do wykonywania regularnych  przewozów   osób  w krajowym transporcie 
drogowym na trasach wymienionych w SIWZ ,  ( zgodnie z ustawą  z dnia  6 września 2001r. o transporcie 
drogowym – Dz.U. z 2013r. poz. 1414 t.j. ze zm. ) 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 5 pkt 1 składa dokument lub dokumenty, wystawione w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania.  

8. Ponadto Wykonawcy obowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa (zgodnie z art. 23 ust. 2 
ustawy Pzp) w przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców, o zakresie, 
co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego.  

9. Wykonawca może dołączyć do oferty, umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie 
lub przed zawarciem umowy, jeśli złożona oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przez Zamawiającego. 

10.  Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub 
oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych 
dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być 
ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza. 

11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i podmiotów, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność                           
z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 

12.  Dokumenty (z zastrzeżeniem dokumentu pełnomocnictwa), o których mowa w siwz, Wykonawcy mogą 
składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tj. przez 
osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym. 

13.  Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić 
wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

14.  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty  lub oświadczenia 
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się także 
na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. 

15.  Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale IX niniejszej siwz, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający 
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wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.    

16.  Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w rozdziale IX ust. 5 siwz, 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 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).  

17.  W przypadku Wykonawców z zagranicy są oni zobowiązani do podania w ofercie rejestrów publicznych 
danego kraju, z których Zamawiający może pobrać bezpłatnie dokumenty dotyczące Wykonawców. Jeżeli 
Wykonawca zagraniczny nie wskaże danego rejestru, Zamawiający uzna, że dany dokument nie jest dostępny 
bezpłatnie w rejestrze publicznym i Wykonawca będzie zobowiązany do jego przedłożenia. 

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na 
język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

19. Zamawiający zastrzega, że w zgodzie z treścią art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, jeżeli będzie to niezbędne do 
zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na 
każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a 
jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są 
już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 

X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEJ                                                         
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń    I  DOKUMENTÓW,      
Z PODANIEM ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY WWW 
ZAMAWIAJ ĄCEGO 

 

1. Zamawiający i Wykonawcy w zakresie składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 
porozumiewać się będą drogą elektroniczną ug@nedza.pl  lub za pomocą faksu nr 32 410 20 04 ,                                             
a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania z zastrzeżeniem, że                                
dla złożenia oferty, wymagana jest forma pisemna.  

2. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Pismo złożyć można osobiście  w  sekretariacie Urzędu Gminy 
Nędza  przy ul. Jana III  Sobieskiego 5 biuro nr 17  albo przesłać listownie. W tym przypadku datą złożenia 
oświadczenia woli jest data wpływu pisma na wskazany wyżej adres. 

3. Zamawiający dopuszcza również formę elektroniczną w zakresie: 
1) przekazywania informacji z otwarcia ofert wraz z informacją na temat kwoty przeznaczonej                                     

na sfinansowanie zamówienia, 
2) przesyłania przez Wykonawców zapytań dotyczących treści siwz oraz odpowiedzi na te pytania przez 

Zamawiającego, 
3) przesyłania przez Zamawiającego wezwań do uzupełnień i wyjaśnień oraz informacji o wynikach 

postępowania, z zastrzeżeniem że e-mail potwierdzony zostanie niezwłocznie w formie pisemnej, 
4) przesyłania przez Wykonawców na żądanie Zamawiającego wyjaśnień; 

– adres  e-mail:   ug@nedza.pl 
4. Wszelkie informacje dotyczące postępowania w tym zapytania i odpowiedzi dla Wykonawców, modyfikacje 

siwz, ogłoszenie wyników itp. będą zamieszczane na stronie www.bip.nedza.pl 
5. W kwestiach spornych terminy liczone będą od dnia umieszczenia informacji na stronie Zamawiającego. 
6. Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do Zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej. 
Korespondencja, która wpłynie do Zamawiającego po godzinach jego urzędowania tj. w godzinach                                       
7.00 – 15.00  , zostanie potraktowana tak jakby przyszła w dniu następnym. 
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7. Osobami  uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem 
jest  

W  sprawach  procedury  przetargowej 
   

     stanowisko                                    insp. ds. zamówień   publicznych i inwestycji  
imię i nazwisko WALDEMAR    KALUS 
tel.  32 66 60 485 

       e – mail:                                                waldemar.kalus@nedza.pl    
uwagi od poniedziałku do piątku  w  godz.  8.00 - 14.00 
 

W  sprawach   merytorycznych  : 
 

     stanowisko                                    gł. specj. ds. oświaty i sportu  
imię i nazwisko EDYTA    SZAJT 
tel.  32 66 60 481 

       e – mail:                                               edyta.szajt@nedza.pl 
uwagi od poniedziałku do piątku  w  godz.  8.00 - 14.00 

 

              

  W sprawach  przyjmowania wniosków, oświadczeń  drogą  elektroniczną, pocztową i telefoniczną  
 

        stanowisko                                       inspektor                    

        imię i nazwisko                               KORNELIA  POROMBKA                           

    tel.   (32) 66 60 459 
    fax    (32) 410 23 99 

e-mail:                                                ug@nedza.pl 
 

XI.  TERMINY   ZWI ĄZANIA   OFERT Ą. 
  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

XII.  WYMAGANIA    DOTYCZ ĄCE    WADIUM. 
 

Zamawiający odstępuje od ustalenia i żądania wadium 
 
 

XIII.  OPIS   SPOSOBU   PRZYGOTOWANIA   OFERT. 
1. Ofertę sporządza się w języku polskim przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej siwz.  

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty i załączniki 
wymagane zapisami niniejszej siwz.  

3. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w 
imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z 
innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za 
zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym 
(na kserokopii składa się własnoręczny podpis poprzedzony adnotacją „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do 
podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone 
za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby. 

5. Oferty winny być podpisane w wyznaczonych miejscach przez osoby upoważnione  
do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym. 

6. Ofertę wypełnić należy w sposób czytelny, na maszynie do pisania lub komputerze lub czytelnym pismem 
odręcznym. Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone.  
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7. Do formularza dołączyć należy prawidłowo wypełnione wszystkie dokumenty, załączniki i oświadczenia 
wymienione w rozdziale IX niniejszej siwz.  

8. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert. 

9.  Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami zamieścić należy w kopercie zaadresowanej na 
Zamawiającego i podpisanej w następujący sposób:  
 

 
 ………………………………………….                                                        GMINA   NĘDZA  
  ……………………………………………..                                                   ul. Jana  III   Sobieskiego    5 
                       Oferent                                                                                  47 –  440   NĘDZA 
 

 

OFERTA     PRZETARGOWA  
 

” Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy 
i dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Nędza 

do szkół specjalnych w Raciborzu   w   roku   szkolnym    2018 – 2019  ”  

                         
NIE   OTWIERA Ć    PRZED    03.08. 2018r.     GODZ. 9 30 ! 

 

 

10. Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami siwz. 
11. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i parafowane  

w prawym górnym rogu.  
12. Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany, powinny być parafowane przez osobę upoważnioną                             

do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.  
13. Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów, zwanych w dalszej treści Wykonawcą 

wspólnym powinny spełniać następujące wymagania: 
a) oferta, wraz z załącznikami, winna być podpisana przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć 

dokument pełnomocnictwa; 
a) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej szczegółowo opisano  

w rozdziale IX siwz; 
b) przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wymagać dołączenia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą, co najmniej: 
- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem 

przedmiot zamówienia, 
- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin udzielonej rękojmi lub gwarancji; 
c) warunki określone przez Zamawiającego w siwz powinny być spełnione przez Wykonawców wspólnych 

łącznie. Należy zaznaczyć jednocześnie w ofercie, który z Wykonawców odpowiada za spełnienie, jakich 
warunków siwz; 

d) wszelka wymiana pism, korespondencji w imieniu Wykonawców wspólnych dokonywana jest przez 
pełnomocnika. Zamawiający kieruje wszelką informację i korespondencję do pełnomocnika; 

e) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązania. 

14. Oferta wraz z wszelkimi oświadczeniami i pozostałymi dokumentami jest jawna, z wyjątkiem informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy                                                                         
z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47, poz. 211),  
a Wykonawca składając ofertę, zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one 
udostępnione.  
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XIII.  MIEJSCE   ORAZ   TERMIN   SKŁADANIA   I   OTWARCIA   OFERT. 
 

1. Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz  wraz z dokumentami, załącznikami     

i oświadczeniami wskazanymi w niniejszej siwz) składać należy do dnia  03. 08. 2018r.                                        

do   godz.  9 00,         na  adres  zamawiającej  podany  w   punkcie  1    niniejszej   siwz,     

pokój    nr    17    SEKRETARIAT  

2. Wykonawca   może,  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert,  zmienić   lub   wycofać  ofertę. Zarówno 
zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

3. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres   
zamawiającej podany w punkcie 1, dodatkowo opatrzone napisem “Zmiana”. Podobnie, w przypadku 
powiadomienia  o wycofaniu oferty - opatrzone napisem “Wycofane”. Koperty oznaczone w podany wyżej 
sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. 

4. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert. 
5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

 

6.  Otwarcie     złożonych     ofert   nastąpi   w   dniu    03. 08. 2018r.   o  godz.  9 30,                                     
w   siedzibie   zamawiającej       sala narad     nr   13 

 
7. Wszelkie zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają od Wykonawcy 

aktualizacji zapisów niniejszego rozdziału. 

XIV.  OPIS   SPOSOBU   OBLICZENIA   CENY. 
1. Wykonawcy winni podać cenę na formularzu ofertowym stanowiącym     zał. nr 1 do siwz.  

2. Cenę oferty należy podać liczbowo i słownie w kwocie netto i brutto z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. Cena winna uwzględniać całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie 
zamówienia. 

3. Sposób obliczenia ceny brutto: do ceny netto należy dodać kwotę VAT. Podstawą do wyliczenia ceny 
ofertowej powinna być dla Wykonawcy jego własna, oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja. 

4. Kryterium ceny obliczone będzie według wzoru opisanego dokładnie w rozdziale XVI niniejszej siwz. 

5. Jeżeli Wykonawcy złożą oferty, których wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu towarów i importu usług, w celu dokonania oceny ofert 
Zamawiający doliczy do przedstawionych w nich cen podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
ponieść zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

 

XV. INFORMACJE   DOTYCZ ĄCE   WALUT   OBCYCH,  W   JAKICH   MOG Ą   BYĆ   
PROWADZONE ROZLICZENIA   MI ĘDZY   ZAMAWIAJ ĄCYM   A   WYKONAWC Ą. 

 

1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).  

2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  
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XVI.  OPIS   KRYTERIÓW,  KTÓRYMI   ZAMAWIAJ ĄCY   BĘDZIE   KIEROWAŁ   SI Ę   
PRZY   WYBORZE   OFERTY,  WRAZ    Z  PODANIEM   ZNA CZENIA  TYCH   
KRYTERIÓW  ORAZ  SPOSOBU  OBLICZENIA OCENY  OFERT. 

       
 Kryteria   oceny   ofert:                     
 

 
Kryterium 

 

Znaczenie  procentowe 
kryterium  

 

Maksymalna liczba punktów jakie może 
otrzymać oferta  za  kryterium 

 

 

Cena    ( C ) 
 

60% 
 

60 pkt. 
 

 

Czas podstawienia pojazdu 
zastępczego  ( T )  

 

 
 

40% 

 
 

 
 

40 pkt. 
 

 

gdzie: 
             Najniższa   cena   spośród    wszystkich   ważnych    ofert 

 ( C )  =    ----------------------------------------------------------------------------------    x    100 x 60% 
                          Cena   oferty  badanej  

 
          najkrótszy zaoferowany czas podstawienia  

( T ) =  -------------------------------------------------      x 100  x 40%                             
             czas podstawienia w ofercie badanej   

 

1) Kryterium nr 2 „Czas podstawienia pojazdu zastępczego”   
- maksymalny czas podstawienia pojazdu zastępczego, jaki zostanie przyjęty przez 

zamawiającego zarówno do oceny ofert, jak i do umowy wynosi 60 minut – podanie czasu 
dłuższego będzie skutkowało odrzuceniem oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Końcowa ocena ofert zostanie przeprowadzona wg wzoru:  
  

P = C + T 
gdzie:   
P oznacza łączną liczbę punktów przyznanych ofercie ocenianej   

Do realizacji zamówienia zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, tj. ofertę, która uzyska 
największą łączną liczbę punktów obliczoną wg powyższego wzoru (zaokrągloną do dwóch miejsc po 
przecinku).  
Zamówienie  publiczne  zostanie   udzielone  wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów. 
 

XVII.  INFORMACJA O  FORMALNO ŚCIACH,  JAKIE  POWINNY ZOSTA Ć  
DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY                                       
W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO. 

1. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sposób 
ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny 
ofert. 

2. Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy wypełnioną                             
i podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle podpisane egzemplarze w 
możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu. 

3. Przed podpisaniem umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu ważną polisę OC Wykonawcy na cały okres realizacji zamówienia. Przedkładana                          
polisa musi potwierdzać ubezpieczenie Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i 
kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą, niż 500.000,00 zł 
(słownie: pięćset tysięcy złotych ), 
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XVIII.   WYMAGANIA  DOTYCZ ĄCE   ZABEZPIECZENIA   NALE ŻYTEGO  WYKONANIA  
UMOWY. 

 

Zamawiający odstępuje od ustalenia i żądania wniesienia   ZNWU 
 

XIX.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA , KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO , OGÓLNE WARUNKI 
UMOWY ALBO WZÓR UMOWY , JEŻELI ZAMAWIAJ ĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY , ABY 
ZAWARŁ Z NIM UMOW Ę W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH 
WARUNKACH . 

 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do niniejszej siwz. 
 

XX. UMOWA   RAMOWA. 
 

Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

XXI.  ZWROT   KOSZTÓW   UDZIAŁU   W   POST ĘPOWANIU. 
 

1.Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem 
ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. 

2.    Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 

XXII.  POUCZENIE O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 
WYKONAWCY   W  TOKU    POST ĘPOWANIA   O    UDZIELENIE      ZAMÓWIENIA. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany 
na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp.  
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień siwz 
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. 

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

9. W sprawach nieuregulowanych w ustawie Pzp zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
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XXIIV .ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJ ĄCEGO, 
JEŻELI ZAMAWIAJ ĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SI Ę DROGĄ ELEKTRONICZN Ą; 
INFORMACJE DOTYCZ ĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ ; WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW 
UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU , JEŻELI ZAMAWIAJ ĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT ; INFORMACJE 
DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ :. 

 

1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną,                                  
z zastrzeżeniem rozdziału X ust. 3 siwz. 
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Załącznik   nr   1   do   SIWZ  

 
                                                 miejscowość, data  .............................................................................................  
 
 
 
 
 

FORMULARZ      OFERTOWY  
 
 
 
 
 
 
 

”  DOWOŻENIE UCZNIÓW  DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

 IM . POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W NĘDZY  

I   DOWOŻENIE   UCZNIÓW    NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

Z   TERENU   GMINY   NĘDZA  

DO   SZKÓŁ   SPECJALNYCH  W  RACIBORZU  

   W   ROKU   SZKOLNYM    2018 – 2019  ”  

 
 

 

 
 

 
 

ZNAK :    ZPI.271. 12 .2018 
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Wykonawca składający ofertę: 
 
Pełna nazwa / firma:  ........................................................................................................................ 
 

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

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

  ........................................................................................................................ 
 
(w zależności od podmiotu) 
 
NIP lub PESEL .................................................... 
 
KRS lub CEiDG  .................................................... 
 
Telefon  / e-mail  ........................................................................................................................ 
 
reprezentowany przez:  
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 (imię, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji)  
 
Wykonawca należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy  

z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646) – 

 [właściwe zaznaczyć] TAK [   ]   NIE [   ] 

 

O F E R T A   W Y K O N A W C Y  
 
1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr ZPI.271.12.2018  :  

 

Oferujemy   wykonanie  przedmiotu zamówienia według siwz 
   

za   cenę  miesięczną  : 
 
 

              a )    kwota   netto    ……………………………..……………………..………………………   zł /  m-c 
                          
                                       słownie:   ……………………….….………………………….…….………………………………………………….. 

 
 

            b)  podatek VAT  w wysokości  …….. %     …………………………….…………zł / m-c 
                                         
                                    słownie :   ………………….…….………………………………………………..………………………………………. 

 
 

   c) kwota brutto       ………………..……………….………….……………………………..….  zł  / m-c 
 

                                    słownie:  ………………………………..……………..…….…………………….……………………………………… 
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za   całość  zamówienia : 
 
 
 
 

a) kwota brutto          ………………..……………….………….……………………………..….  zł   
 

                                    słownie:  ………………………………..……………..…….…………………….……………………………………… 
 
 
 
 
 
 

 

 Na    powyższe   składa   się: 
 

I.  Dowożenie  uczniów do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy 
 

1. trasa I  :  Babice  - Nędza / Nędza – Babice   …..........................................    zł  /  ucznia  /  m-c brutto 

2. trasa II :  Ciechowice – Nędza / Nędza – Ciechowice  .........................   zł  /  ucznia /   m-c brutto  

3. trasa III  :  Zawada K ś – Nędza / Nędza – Zawada Ks.   .........................zł  /  ucznia  /  m-c brutto 

4. trasa IV: Ł ęg – Nędza / Nędza - Łęg   .....................................................................zł  /  ucznia  /  m-c brutto  

5. trasa V: Trawniki – N ędza / Nędza - Trawniki . .....................................     zł  /  ucznia  /  m-c brutto  

6. trasa VI: Górki Śl. – Nędza / Nędza – Górki Śl. …. ..............................     zł  /  ucznia  /  m-c brutto  

7. trasa VII: Szymocice – Nędza / Nędza – Szymocice  ..............................     zł  /  ucznia  /  m-c brutto  

 
II.  Dowożenie   opiekunów do  Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nędzy:   

Trasa Górki Śl. – Szymocice – Nędza   / Nędza – Szymocice – Górki  Śl.           

                                                                                           .........................................     zł  /   m-c brutto 

          Trasa Łęg – Zawada Kś. – Ciechowice -  Nędza  / Nędza – Ciechowice – Zawada Kś. – Łęg                                              

                                                                                       .........................................     zł  /   m-c brutto 

            Trasa:  Babice – Racibórz  /  Racibórz – Babice          ........................     zł  /  ucznia  /  m-c brutto 
 

III.  Dowożenie 1 opiekuna dla dzieci niepełnosprawnych dojeżdżających do Raciborza             
 
                  Nędza  - Racibórz  - Nędza                    -      .......................................................     zł  /    m-c brutto 

IV.  Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej z Oddziałami  Integracyjnymi                              

w  Raciborzu ul. Cecylii 30,    

            Trasa:  Babice – Racibórz  /  Racibórz – Babice                     ........................     zł  /  ucznia  /  m-c brutto 

            Trasa:  Ciechowice – Racibórz  /  Racibórz – Ciechowice      ........................     zł  /  ucznia  /  m-c brutto 

            Trasa:  Nędza – Racibórz  /  Racibórz – Nędza                       ........................     zł  /  ucznia  /  m-c brutto 

            Trasa:  Łęg – Racibórz  /  Racibórz – Łęg                                ........................     zł  /  ucznia  /  m-c brutto 

 
V. Dowożenie   uczniów  do  Szkoły Podstawowej  w Specjalnym Ośrodku                                            

Szkolno - Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących ul. K. Miarki 4,  
        
              Babice  – Racibórz/ Racibórz – Babice   .......................................     zł  /  ucznia  /  m-c brutto 

              Nędza  – Racibórz/ Racibórz – Nędza   .......................................     zł  /  ucznia  /  m-c brutto 
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VI.  Dowożenie   uczniów do Szkoły Specjalnej w Raciborzu   ul. Królewska  19 :  
 
                  Nędza– Racibórz  /  Racibórz – Nędza           ............................     zł  /  ucznia  /  m-c brutto 

                  Szymocice – Racibórz  /  Racibórz – Szymocice ...............................     zł  /  ucznia  /  m-c brutto 

 
VII.  Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu ul. Rzeźnicza 8 :  

  
                Trasa:  Babice – Racibórz  /  Racibórz – Babice           ...............................     zł  /  ucznia  /  m-c brutto 
 
                Trasa:  Nędza – Racibórz  /  Racibórz – Nędza           ...............................     zł  /  ucznia  /  m-c brutto 
 

2. Zaoferowany przez nas czas podstawienia pojazdu zastępczego wynosi: …..……. minut 
 

     (ilość minut słownie: ………………………) 
 
3. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu                          

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  

i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń. 

5. Zakres przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

6. Oświadczamy, iż w przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej w przedmiotowym 

postępowaniu, przed podpisaniem umowy przedłożę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego ważną 

polisę na cały okres realizacji zamówienia, która stanowić będzie załącznik nr 3 do umowy. 

7. Integralną część niniejszej oferty stanowią dokumenty wymagane treścią rozdziału IX siwz oraz wypełnione 

i podpisane załączniki wymagane przez zamawiającego w niniejszej siwz. 

8. Oferta zawiera  …ponumerowanych  stron. 

 
 

................................ , dnia ......................                         
 
 
 
 
 
 

.................................................................. 
    (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA   
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 
8. Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie                                

art. 24   ust 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. 
9. Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie                                  

art. 24    ust. 5 ustawy Pzp  . 
 
       ………………………………………… 

(podpis) 

 
Oświadczam, że na dzień składania ofert zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 
w art. 24 ust. 1 pkt 13–14, 16–20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
       ………………………………………… 

(podpis) 

 
 
 
 
 
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, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na dzień składania ofert. 

 
 
 



Strona 21 z 25 
 

………………………………………… 
                                 (podpis) 
 

Załącznik 2a do SIWZ 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

 

Oświadczam, 

 

ze na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w niniejszym postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego 

 

 

………………………………………………………….. 
 (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

 

 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
 
………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………….…………….……………………………………………… 
 
w następującym zakresie:  
 
………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………….…………………………………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  
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                    ……………………………………………………… 
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

 

Załącznik nr 3   do   SIWZ 

 
 
 

OŚWIADCZENIE   DOTYCZĄCE   GRUPY    KAPITAŁOWEJ 
 
 

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję: 
 

• nie należy do grupy kapitałowej* 
 

• należy do grupy kapitałowej i w załączeniu przedkłada listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej oraz przedstawia dowody, że powiązania z innym podmiotem (wykonawcą) nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia*,  

 
 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym 
postępowaniu) 

 

 

 
……………………………………………………… 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 
 

 
* Niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strona 23 z 25 
 

 
 
 

Załącznik   nr   4  do  SIWZ 

 

   .................................................. 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 
 

 

WYKAZ     TABORU 
 

 
 

Lp 
 

Nazwa  
 

Ilość 
 
Ilość  miejsc 

 

    U w a g i   * 

 / forma własności 
Rok  produkcji  / 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
* W  załączeniu  kserokopie  dowodów   rejestracyjnych                                                                                                                                              

 

 
 
 

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

                                       (podpis uprawnionego przedstawiciela)  

 

………………………………… 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 
 

.................................................. 
                               (podpis uprawnionego) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

.............................................................. 
(pieczęć wykonawcy) 
 

 

ZOBOWI ĄZANIE 
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów  

na potrzeby wykonania zamówienia 
 
Ja(/My) niżej podpisany(/ni) …………………………………….……………..………………………..……    
 
będąc  upoważnionym(/mi) do reprezentowania: 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 (nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 
 

o ś w i a d c z a m(y), 
 

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm., odda Wykonawcy:  
 
………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę) 

 
do dyspozycji w trakcie realizacji zamówienia niezbędne zasoby1 

………………………………………………………………………………………………………… 
 (zakres udostępnianych zasobów) 

 
na potrzeby wykonania nw. zamówienia: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Sposób wykorzystania ww. zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia2:  
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Charakteru stosunku, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą3:  
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
…………………………………………..   …………………..………………………… 
(miejsce i data złożenia oświadczenia)                 (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania  

oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego do 
dyspozycji zasoby) 

__________________________________________________________________________ 
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1. Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku: 

• zdolność techniczna lub zawodowa, 
• zdolności finansowe lub ekonomiczne. 
 

2. Np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby 
nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego 
udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien 
zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. 
 

3. Np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy 
 
 
 


