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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONYM W TRYBIE 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
 

o wartości łącznej mniszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

 
 
 

Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Miasta Otwocka w roku 
szkolnym 2012/2013, oraz uczniów niepełnosprawnych. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                   
ZATWIERDZAM: 
 
 

Otwock, dn. 18 lipca 2012r. 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Oświata Miejska w Otwocku 
ul. Andriollego 76 
05-400 Otwock 
NIP 532-130-30-72 
REGON 012269299 
strona internetowa na której będzie umieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia: www.oswiata-otwock.pl  
tel. 0 22 788 02 06 fax 0 22 788-94-37 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, 
poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust 8 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź 
zm.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiot zamówienia stanowi dowóz uczniów do Gimnazjum nr 1, nr 2 i nr 3, Szkoły 
Podstawowej nr 8 i nr 12 w Otwocku w roku szkolnym 2012/2013 oraz dowóz od 3 do 6 
uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką nad uczniami podczas dowozu. Przedmiot 
zamówienia obejmuje swym zakresem cztery części: 

• trasa nr 1 – około 14 352 km, 
• trasa nr 2 – około 8 464 km, 
• trasa nr 3 – około 8 832 km, 
• trasa nr 4 - dowóz uczniów niepełnosprawnych przez około 184 dni 

Szczegółowy opis usługi oraz zakres prac określa opis przedmiotu zamówienia - stanowiący 
załącznik Nr 1 do SIWZ. 
 
Symbol CPV: 60.10.00.00-9 Usługi w zakresie transportu drogowego,  

60.13.00.00-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób. 
 
Usługa winna być wykonywana zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej 
Polskiej, wymaganiami Zamawiającego, przez osoby, które posiadają wymagane prawem 
uprawnienia. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Jeden wykonawca może złożyć ofertę 
na dowolną liczbę części zamówienia (trasy). 
 
Nie przewiduje się spotkania informacyjnego dla Wykonawców. 
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Od dnia 01 września 2012 r. do dnia 28 czerwca 2013 r. 
 
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione 

warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
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a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; warunek zostanie uznany za 
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada aktualne uprawnienia do 
wykonywania działalności polegającej na przewozie osób tj. na podstawie art. 7 ust. 2 
pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 
1371 z późn. zm.) posiadają licencję na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego osób, 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, 
którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie 
prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż 3 lata) 
świadczyli przez okres co najmniej jednego roku szkolnego usługi dowozu uczniów, 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca 
wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia posiadającymi uprawnienia do przewozu osób autobusem 
wraz z załączeniem kserokopii aktualnych na dzień składania ofert praw jazdy 
kierowców kategorii D oraz świadectw kwalifikacji oraz dysponuje lub będzie 
dysponował autobusami przystosowanymi do przewozu minimum 50 osób (każdy) 
wraz z kopiami dowodów rejestracyjnych autobusów. Autobusy winny posiadać 
ważne na dzień składania ofert pakiety ubezpieczeń O.C. i N.W. dla każdego autobusu 
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 
niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał). Autobusy/pojazdy nie 
mogą być starsze niż 20 lat i powinny posiadać zabezpieczenie antypoślizgowe 
schodków i podłogi, wszelkie kopie dokumentów muszą być potwierdzone za 
zgodność z oryginałem, 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej: warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli 
Wykonawca wykaże, iż posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową nie mniejszą 
100 000zł podstawy ubezpieczenia, a w przypadku jej braku inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W 
przypadku gdy polisa ubezpieczeniowa wygasa w trakcie obowiązywania umowy 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu drugą polisę uaktualnioną (w przypadku 
wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa). 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp. 

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o dostarczone 
dokumenty według formuły: „spełnia – nie spełnia”. 

 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży: 

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp. sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej 
SIWZ, 
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b) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 
ustawy Pzp. - sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 
Oświadczenia na podstawie załączników nr 3 i nr 4  składa każdy z Wykonawców 
oddzielnie, również w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez dwóch 
lub więcej Wykonawców, 

c) aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób, 
zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 
2004 r. Nr 204, poz. 2088 z późn. zm.), 

d) polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia nie mniejszej niż 100 000zł (w przypadku 

wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 

Wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument przynajmniej dla 

jednego z nich),W przypadku braku takiej polisy w dniu składania ofert musi być 
dostarczona Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 

e) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 
podstawie dysponowania tymi osobami stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. Wykaz 
osób, które będą wykonywać zamówienie ma również zawierać informację o 
opiekunach dzieci w autobusie. Opiekunowie dzieci mają posiadać ukończony kurs w 
tym zakresie, jeżeli nie posiadają takiego kursu na dzień otwarcia ofert, Wykonawca 
do oferty złoży oświadczenie, że taki kurs zostanie ukończony a potwierdzenie 
dostarczy do końca 01.09.2012r., 

f) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia pojazdów (autobusów), jakimi 
dysponuje Wykonawca oraz informację o podstawie dysponowania tymi pojazdami 
opracowany wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ,  

g) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 
pkt 2 ustawy Pzp , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 
24 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp; (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 

niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być 

złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 
2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej:  
 

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej składa dokumenty zgodnie z §4 i §6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  
z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
(Dz. U. z 2009r. nr 226 poz. 1817). 
 

3. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum, s.c.): 
a) na podstawie art. 23 Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  Dokument pełnomocnictwa 
musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania 
oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. 
Oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem winna 
być załączona do oferty. W przypadku dołączenia kopii dokumentu, oryginał 
powinien być przedstawiony do wglądu Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, 
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b) wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za 
realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych regulują przepisy 
kodeksu cywilnego. Oferta konsorcjum musi być podpisana i oznaczona w taki 
sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wchodzące w skład 
konsorcjum. 

4. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów na zasobach, 
których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy i podmiotów są poświadczane za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Złożenie dokumentu w 
niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 
podpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.  

5. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości 
co do jej prawdziwości. 

 
 
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, 
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI 
1) Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami pisemnie lub faksem oraz poprzez 

zamieszczenie wymaganych informacji na stronie internetowej www.oswiata-otwock.pl 
2) Wykonawcy  dokumenty  przekazują pisemnie lub faksem na nr: 022 788-94-37. 
3) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

lub informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez 
Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na nr 
faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 
zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. 

4) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, jednakże 
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający jest 
obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
zostanie przekazana Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i umieszczona na stronie 
internetowej Zamawiającego.  

5) Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji. 
Dokonane zmiany Zamawiający umieści na stronie internetowej. Zmiany staną się 
integralną częścią niniejszej SIWZ i będą dla Wykonawców wiążące. W przypadku 
zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia, jeżeli Zamawiający 
uzna, że jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie tych zmian, przedłuży termin 
składania ofert i powiadomi Wykonawców, zamieszczając tą informację na stronie 
internetowej. 

6) Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
- Halina Hajdacka  
 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie 
Zamawiającego: Oświata Miejska w Otwocku, ul. Andriollego 76, 05-400 Otwock lub pobrać 
ze strony internetowej www.oswiata-otwock.pl,  
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VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Wadium nie jest wymagane. 
 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  
1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem  

nieważności. 
3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
4. Pożądane jest ponumerowanie kolejnych stron oraz połączenie oferty w sposób 

uniemożliwiający jej przypadkowe zdekompletowanie. 
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

Jeżeli z dokumentów określających status prawny Wykonawców lub pełnomocnictw 
wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób 
dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

6. Upoważnienie osób podpisujących ofertę (do jej podpisania) musi bezpośrednio wynikać 
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie 
wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z 
właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) 
to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 

7. Uprawnione do podpisania oferty osoby muszą podpisać formularz oferty, załączniki oraz 
dodatkowo w/w dokumenty we wszystkich miejscach, w których naniesione zostały 
zmiany. 

 
8. Komplet dokumentów składanych przez Wykonawcę stanowią: 

1) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 
niniejszej SIWZ, 

2) wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w dziale VI pkt. 1 ppkt. a do g   
niniejszej SIWZ, 

3) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku gdy upoważnienie do podpisania oferty 
nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  

4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 

9. W przypadku gdy Wykonawca jest osobą fizyczną pożądane jest załączenie 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, natomiast jeżeli 
Wykonawca prowadzi działalność w  innej formie, gdzie osoby uprawnione do jego 
reprezentacji nie są wskazane w odpisie z właściwego rejestru, wówczas pożądane jest 
załączenie dokumentu wskazującego osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 

10. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca 
zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, 
muszą być oznaczone klauzulą: “NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ 
TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O 
ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst jednolity Dz. U. z 2003r nr 
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153 poz. 1503 ze. zm.) i powinny być odrębną częścią nie złączoną z ofertą w sposób 
trwały.  

11. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią 
tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp. lub 
odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych 
zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.   

 
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę 
należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na: Dowóz uczniów do Szkół 
Podstawowych i Gimnazjów z terenu Miasta Otwock w roku szkolnym 2012/2013 z 
dopiskiem na którą trasę: 

trasa nr 1, 
trasa nr 2, 
trasa nr 3, 
trasa nr 4 
Nie otwierać przed dniem 26 lipca 2012 r. godz 9:05 
Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę, adres Wykonawcy oraz nr telefonu. 

12. Jeżeli oferta zostanie oznakowana w inny niż opisano powyżej sposób, Zamawiający nie 
bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub 
przypadkowe otwarcie oferty. 

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania 
ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z 
dopiskiem: “ZMIANA”. 

14. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne 
powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  

15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferta powinna być złożona w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 26 lipca 
2012 r. do godziny 9:00. 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy bez 
otwierania.  Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i 
godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową 
czy kurierską. 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego dnia 26 lipca 2012 r. o godzinie 
9:05 

3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania w sposób określony w 
ustawie Pzp. 

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

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
6. Po otwarciu oferty Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy, oraz adres 

Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty. 
7. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, 

Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert. 
 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1) Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia w tym również 

wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu (m. in. remontu autokarów, obsługi technicznej 
pojazdu, usunięcia awarii, zmiany cen paliw, dojazdu do miejsca rozpoczęcia trasy, 
koszty oczekiwania (jeżeli występują), koszty opieki nad dziećmi itp.). 
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2) Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o niniejszą SIWZ, w tym 
opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ. 

3) W formularzu oferty należy podać cenę za świadczoną usługę z uwzględnieniem zakresu 
zamówienia określonego w SIWZ tj.: 

a) cenę jednostkową za 1 km świadczonej usługi brutto, przypadku trasy 4 za dzień  
(w tym VAT ), 

b) cenę za wykonanie całego zamówienia na którą składa się: cena jednostkowa 
brutto  zgodna z pkt. a) pomnożona przez: 
- Część 1 – trasa Nr 1  -  14352  km 
- Część 2 – trasa Nr 2  -   8464   km  
- Część 3 – trasa Nr 3 –    8832  km   
-Część  4- dowóz uczniów niepełnosprawnych- 184 dni 

4) W formularzu oferty Wykonawca określa cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu 
zamówienia podając ją w zapisie liczbowym i słownym. 

5) Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena brutto (z VAT) obejmująca całość 
przedmiotu zamówienia. 

6) Cena za wykonanie całego zamówienia obliczona przez pomnożenie ceny 
jednostkowej za 1 km przebiegu przez łączną ilość kilometrów, część 4 cena 
jednostkowa za dzień przez łączną ilość dni, służy tylko i wyłącznie do porównania 
złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zarówno ilości kilometrów jak i 
ilość dni wykonywanego dowozu będzie rozliczana na podstawie faktycznie 
przejechanych kilometrów, zrealizowanych w rzeczywiste dni pracy szkoły. 
W formularzu oferty cena winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

7) Stawka podatku VAT określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 późn. zm.). 

8) Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 
obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 
usług (VAT), Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej 
ceny podatek od towarów i usług i inne podatki, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

9) Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). W złotych polskich będą 
prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

10) Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie będzie zmieniana w toku realizacji 
przedmiotu zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji za wyjątkiem ustawowej 
zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. 
 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT  
 
1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena 
ofertowa brutto – 100% - za realizację całego zamówienia. Oferta spełniająca w 
najwyższym stopniu wymagania z najniższą ceną  zostanie wybrana przez Zamawiającego.  
 
2) Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty 
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w ofercie pierwotnej. 
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XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego 

ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, 
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne, 
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
2. Wykonawcom, którzy nie byli na otwarciu ofert, Zamawiający na ich wniosek prześle 

wszelkie jawne informacje. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia 
publicznego w terminie określonym w Art. 94 Pzp. 

3. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

 
XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  
Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie albo 
maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. 
 
XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA  
Wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, a spoczywające na 
Wykonawcy oraz Zamawiającym zawiera wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ. Wzór 
umowy po zapoznaniu się   z nim, zaakceptowaniu oraz parafowaniu przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania wykonawcy należy dołączyć do składanej oferty jako załącznik. 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w zakresie ilości kilometrów, 
zmiany tras, godzin przejazdów oraz liczby dowożonych uczniów, liczby dni z powodu 
zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w 
przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji: 1) wystąpienie 
niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu 
zamówienia, 2) działanie siły wyższej, 3) zmiana miejsca zamieszkania ucznia, 4) zmiana w 
szkolnym planie nauczania, oraz w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT. 
 
 
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
Wykonawcom oraz osobom i podmiotom określonym w Ustawie, których interes prawny w 
uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 
Dziale VI rozdział  1 i 2 Pzp. 
 
XVIII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA 
SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH) 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne trasy: 
Część 1 – trasa nr 1 
Część 2 – trasa nr 2 
Część 3 – trasa nr 3 
Część 4 – dowóz uczniow niepełnosprawnych 
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XIX.  
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 
ustawy Pzp, o wartości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego, 
polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 
 
XX.  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
XXI.  
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 
 
XXII. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w 
złotych polskich. 
 
XXIII.  
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej na podstawie art. 91b ust. 
1 Pzp. 
 
XXIV.  
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty 
przygotowania oferty i udziału w postępowaniu obciążają Wykonawcę. 
 
XXV.  
Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia, 
 
Wykaz załączników: 
1) Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, 
2) Załącznik nr 2 – formularz oferty, 
3) Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp, 
4) Załącznik nr 4 – oświadczenie Wykonawcy art. 24 ust 1 ustawy Pzp, 
5) Załącznik nr 5 – potencjał kadrowy, 
6) Załącznik nr 6 – wykaz narzędzi i urządzeń, 
7) Załącznik nr 7 – istotne warunki umowy. 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiot zamówienia stanowi codzienny (tj. od poniedziałku do piątku) dowóz uczniów 
w dni nauki szkolnej do Gimnazjum Nr 1, Nr 2 i Nr 3 ,Szkoły Podstawowej Nr 8 i nr 12 w 
Otwocku w roku szkolnym 2012/2013 oraz od 3 do 6  dzieci niepełnosprawnych wraz z 
opieką nad uczniami podczas dowozu, w okresie od dnia 01 września 2012r. do dnia 28 
czerwca 2013r.  

          
CZĘŚĆ  I            Trasa 1 –14 352  km 
 
PRZYWÓZ 
 
7:00  ul. Samorządowa Baza Remondis 
7:02  Apteka Czaplickiego 
7:07  SP-5 
7:15  G-1 
7:35  SP-8 
7:40  Teklin 
7:45  G-3 
7:52  SP-12 
 
 

ODWÓZ 
 
13:10  Szkoła Podstawowa Nr 12,           
13:12  G-2 
13:15  Narutowicza (kościół) 
13:17  Narutowicza (przedszkole) 
13:20  Narutowicza (szpital) 
13:23  Reymonta (szpital) 
13:25  Reymonta (bloki Wioska Szwajcarska) 
13:28  Reymonta/Żeromskiego 
13:30  Żeromskiego/Borowa 
13:33  Samorządowa (Baza Remondis) 
13:35  Czaplickiego Apteka 
13:40  G-3 
przerwa 
14:40  G-3 
14:45  Wólka Mlądzka (przystanek autobusowy) 
14:49  Wólka Mlądzka ( kościół) 
14:53  Wólka Mlądzka SP 8 
15:05  Wólka Mladzka SP 8 
15:20  G-1 Mlądz 
15:25  SP-5 
15:35  SP-12 
15:37  Żeromskiego/Reymonta 
15:40  Żeromskiego/Borowa 
15:42  Samorządowa (Baza Remondis) 
15:50  Czaplickiego apteka 
15:55  G-3 
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16:07  Wólka Mlądzka 
 
CZĘŚĆ II       Trasa  2 – 8 464 km 
 
PRZYWÓZ 
 

7:15  Świerk (pętla), 
7:17  Świerk (przystanek), 
7:19  Szkoła Podstawowa Nr 9, 
7:21  Jabłonna (kapliczka), 
7:23  Jabłonna (straż poż.), 
7:28  Gimnazjum Nr 2, 
powrót ulicą Narutowicza 
7:30  Narutowicza (kościół), 
7:32  Narutowicza (przedszkole), 
7:36  Reymonta/ Piłsudskiego, 
7:45  Szkoła Podstawowa Nr 12, 
 
 
ODWÓZ 

 
14:00  Szkoła Podstawowa Nr 12, 
14:05  Reymonta/Żeromskiego 
14:08  Reymonta/Piłsudskiego   
14:10  Reymonta ( szpital) 
14:12  Narutowicza ( szpital) 
14:15  Narutowicza ( przedszkole) 
14:18  Narutowicza ( kościół) 
14:30  Gimnazjum Nr 2, 
14:35  Narutowicza (przedszkole), 
14:37  Narutowicza (szpital), 
14:40  Jabłonna (straż pożarna.), 
14:43  Jabłonna (kapliczka), 
14:45  Szkoła Podstawowa Nr 9, 
14:48  Świerk (przystanek), 
14:55  Świerk (pętla),        
15:25  Gimnazjum Nr 2 
15:29  Narutowicza ( przedszkole) 
15:31  Narutowicza ( szpital) 
15:33  Jabłonna (straż poz.) 
15:36  Jabłonna (kaplicza)  
15:38  Świerk ( szkoła SP-9 ) 
15:45  Świerk (przystanek) 
15: 50  Świerk (pętla) 
                                                                                                                            
 
CZĘŚĆ  III                      Trasa  3 – 8 832  km 
 
PRZYWÓZ 
 
7:15  Ługi (ul. bpa Miziołka – sklep LD) 
ulicami  bpa Miziołka, Kraszewskiego, Batorego,  Matejki do Szkoły Podstawowej Nr 12 

7:25  Szkoła Podstawowa Nr 12, 
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ulicami  Pułaskiego, Poniatowskiego do Gimnazjum Nr 2 

7:28  Gimnazjum Nr 2. 
Ulicami Narutowicza, Tatrzańską, Reymonta 
7:34  Reymonta/ Żeromskiego, 
7:36  Żeromskiego/Borowa ( ławeczka) 
7:38  Remondis/ Samorządowa 
7:42  Czaplickiego (apteka), Warszawską do SP-12 
7:50  Szkoła Podstawowa Nr 12, 
 

 
ODWÓZ 
 
14:35  Gimnazjum Nr 2, 
14:40  Szkoła Podstawowa Nr 12, 
ulicami  Matejki, Batorego,  Kraszewskiego, bpa Miziołka na Ługi 
14:50  Ługi (ul. bpa Miziołka – sklep LD)                                                                                            
powrót do Szkoły Podstawowej Nr 12 

15:25  G-2 
15:30  SP-12 Ługi, powrót do Sp-12 

15:45  Szkoła Podstawowa Nr 12, 
15:53  Narutowicza ( kościół) 
15:55  Narutowicza ( przedszkole) 
15:57  Narutowicza ( szpital) 
15:59  Reymonta ( szpital) 
16:01  Reymonta/Piłsudzkiego 
16:03  Reymonta/Żeromskiego 
16:05  Żeromskiego/Borowa 
16:10  Teklin ( sklep) 
 
CZĘŚĆ IV    
  
Część IV dotyczy dowozu od 3  do 6 uczniów niepełnosprawnych poruszających się na 
wózkach inwalidzkich. Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem 
dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. Wykonawca jest zobowiązany do 
opieki nad uczniami  w czasie dowozu pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, jak 
również w razie potrzeby w innych sytuacjach. 
 
DOWÓZ 
 
7:40  Piłsudskiego 25/21    - Liceum im Juliusza Słowackiego Otwock 
8:00  Kościuszki 20     -  Ośrodek Szkolno Wychowawczy Otwock  ul Majowa 
8:15  Okrzei 109           - Ośrodek Szkolno Wychowawczy Otwock  ul Majowa 
 
ODWÓZ 
 
11:30  Ośrodek  Szkolno Wychowawczy ul  Majowa  -  Kościuszki 20  Okrzei 109 
12:30  Liceum im Juliusza Słowackiego Otwock  - Piłsudskiego 25/21 
 
1. Godziny dowozu i odwozu  dzieci oraz trasy mogą ulec  zmianie z powodów zmiany 
planów lekcji jak i adresów zamieszkania dzieci, zmiany szkoły. Zmianie może tez ulec ilość 
dowożonych uczniów. 
2. Wykonawca przystępujący do realizacji zamówienia winien dysponować środkami 
transportu, których rodzaj i ilość zapewni przewożonym uczniom miejsca siedzące. 
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Jednocześnie dopuszcza się możliwość, aby uczniowie podczas przewozu zajmowali miejsca 
stojące zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie 
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 
roku Nr 32 poz. 262 z późniejszymi zmianami). 
3. Na wszystkich częściach zamówienia (trasach) przewozu Wykonawca we własnym 
zakresie zabezpiecza opiekę nad uczniami, w trakcie przewozu ich wraz z bezpiecznym 
doprowadzeniem uczniów do budynku placówki. 
4. Opiekun wpuszcza dziecko do autobusu na podstawie legitymacji szkolnej i sporządzonej 
oraz aktualizowanej co semestr przez dyrektora placówki, imiennej listy uczniów, która musi 
znajdować się w autobusie. 
5. Pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać warunki 
techniczne dopuszczenia do ruchu na drogach publicznych, a także inne wymagania określone 
w przepisach dotyczących bezpiecznego przewozu uczniów oraz winny być oznaczone z tyłu 
i przodu tablicami z napisem „autobus szkolny”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury 22 lipca 2002 r. (Dz. U z 2003 r. Nr 133 poz. 1123 z późn. zm.) w sprawie 
rejestracji i oznaczania pojazdów. 
6. Osoby które będą wykonywać niniejsze zamówienie winny posiadać wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w 
szczególności kierowcy muszą posiadać aktualne prawo jazdy kategorii D i świadectwo 
kwalifikacji. 
7. Wykonawca musi posiadać aktualny pakiet ubezpieczeń OC, NW dla każdego pojazdu oraz 
aktualne dowody rejestracyjne pojazdów i aktualne zaświadczenia o stanie technicznym 
pojazdów. 
8. Wykonawca powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej oraz złożyć pisemne oświadczenie, że będzie 
ubezpieczony w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku braku polisy na 
dzień składania ofert musi być ona dostarczona przed podpisaniem umowy i obejmować cały 
okres realizacji zamówienia. 
9. W przypadku choroby kierowcy Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia go innym o 
uprawnieniach wymaganych wg pkt. 7. 
10. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia innego 
pojazdu odpowiadającego wymaganiom do realizacji zamówienia w czasie nie dłuższym niż 
20 minut od wystąpienia awarii. Każda awaria i zmiana pojazdu musi być zgłaszana 
Zamawiającemu. Niedopuszczalne jest wożenie uczniów pojazdami innymi (gorszymi) niż 
zgłoszone w ofercie. 
11. Wykonawca ponosił będzie wszelkie koszty realizacji usługi tj. naprawy autobusu, 
obsługi technicznej pojazdu, usunięcia awarii, zmiany cen paliw, itp. 
12. Cena jednostkowa za 1 km. i jeden dzień realizacji usługi zawarta w ofercie będzie stała 
na okres trwania umowy. 
13. Dopuszcza się zmiany godziny przyjazdu i odjazdu dzieci do szkoły po ustaleniach 
Wykonawcy z Zamawiającym w przypadku np. zmiany planu lekcji. 
14. Autobusy powinny spełniać wszystkie podstawowe warunki sanitarne i higieniczne. 
Kierowca jak i opiekun muszą posiadać telefony w czasie dowozu a ich numery podane 
Zamawiającemu. 
15. Kierowców oraz opiekunów obowiązuje zakaz palenia w autobusach.   
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo obejrzenia pojazdów przed przetargiem jak również 
kontroli w trakcie obowiązywania umowy. 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
Nazwa firmy, nazwisko Wykonawcy 
....................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………… 
Adres wykonawcy 
…………………………………………………………………………………........................ 
...................................................................................................................................................... 
 
NIP .................................................................... REGON .......................................................... 
telefon ................................................................... fax ................................................................ 
nr konta bankowego .................................................................................................................. 

 

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy)  

 

Oświata Miejska w Otwocku 
ul. Andriollego 76 
05-400 Otwock 

 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: dowóz uczniów do Szkół 
Podstawowych i Gimnazjów z terenu Miasta Otwock w roku szkolnym 2012/2013 oraz 
uczniów  niepełnosprawnych wraz z opieką nad uczniami podczas dowozu. 
 SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 
I. TRASA NR 1: 14352 km 
 
1) cena jednostkowa za 1 km świadczonej usługi ........................................................ zł 

brutto, 

(słownie: ....................................................................................................................................)  

2) cena za wykonanie całego  zamówienia: liczona wg działu XII  SIWZ tj. cena 

jednostkowa brutto za 1 km pomnożona przez km) 

....................................... x ............... km = ........................................................... zł (w tym  

VAT ........%), 

(słownie................................................................................................................................... zł) 

 
II. TRASA NR 2: 8464 km 
 
1) cena jednostkowa za 1 km świadczonej usługi ........................................................ zł 

brutto, 

(słownie: ....................................................................................................................................)  
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2) cena za wykonanie całego  zamówienia: liczona wg działu XII  SIWZ tj. cena 

jednostkowa brutto za 1 km pomnożona przez  km) 

......................... x...............km = ........................................................... zł (w tym VAT......,,% 

), 

(słownie................................................................................................................................... zł) 

 
 
III. TRASA NR 3: 8832 km 
 
1) cena jednostkowa za 1 km świadczonej usługi ........................................................ zł 

brutto, 

(słownie: ....................................................................................................................................)  

2) cena za wykonanie całego  zamówienia: liczona wg działu XII  SIWZ tj. cena 

jednostkowa brutto za 1 km pomnożona przez km) 

........................ x..............km = ........................................................... zł (w tym  VAT......% ), 

(słownie................................................................................................................................... zł) 

IV. TRASA NR 4  

) cena jednostkowa za 1  dzień  świadczonej usługi ........................................................ zł 

brutto, 

(słownie: ....................................................................................................................................)  

2) cena za wykonanie całego  zamówienia: liczona. cena jednostkowa brutto za 1 dzień 

pomnożona przez ilość dni szkolnych 2012/2013   tj. 184. dni 

................................x.............dni = ........................................................... zł (w tym 

VAT........% ), 

(słownie................................................................................................................................... 
Cena za wykonanie całego zamówienia obliczona przez pomnożenie ceny jednostkowej za 1 
km (1dzień) przebiegu przez łączną ilość kilometrów (ilość dni) służy tylko i wyłącznie do 
porównania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.  
W cenie zawarto wszystkie koszty związane z pełnym i prawidłowym wykonaniem 
przedmiotu zamówienia. 
 
1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ofercie i 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

2. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie wskazanym w SIWZ. 

3. Oświadczamy, że stawka za 1 km i 1 dzień realizacji usługi jest ostateczna i nie ulega 

zmianie w okresie obowiązywania umowy.  

4. Oświadczamy, że oferowana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne dla 

kompleksowego wykonania zamówienia i stanowi podstawę do rozliczenia się z 

zamawiającym. 
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5. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki postawione w SIWZ 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami umowy, które stanowią część 

SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 

warunkach określonych w ww. dokumencie w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w dziale  

IX SIWZ, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

8.  Zamówienie zrealizujemy: 

Sami / część zamówienia zlecimy podwykonawcom*, tj.: 

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

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

*(uwaga: wypełniają jedynie Wykonawcy którzy zamierzają zlecić część/ części 

zamówienia podwykonawcom. Należy określić część/ części zamówienia, 

9.  Oświadczamy, że sposób reprezentacji konsorcjum / spółki cywilnej* dla potrzeb 

niniejszego zamówienia jest następujący: ………………………………………………... 

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

*(uwaga: wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne 

lub konsorcja). 

10. Warunki płatności: płatność za fakturę nastąpi w terminie 30 dni od daty wystawienia. 

11. Zastrzegamy jednocześnie, że informacje zawarte w załączniku do oferty opisanym 

      „tajemnica przedsiębiorstwa” stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

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

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

(pełna nazwa i adres) i nie powinny być udostępniane innym wykonawcom biorącym 

udział w postępowaniu (uwaga: wypełnia jedynie Wykonawca który pragnie zastrzec 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa). 

 

12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 

poniższy 

adres:...................................................................................................................................... 

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

tel./fax.:.................................................................................................................................. 

14. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące 

zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, 

natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego. 
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16. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1)............................................................................................................................................

2)...........................................................................................................................................         

3)............................................................................................................................................        

4)........................................................................................................................................... 

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

6)……………………………….………………………………..………………………… 

7)........................................................................................................................................... 

 
Oferta składa się z ......................... ponumerowanych, podpisanych i opieczętowanych stron. 
 
 
 
 
.................................., dnia ..........................................         podpis        ............................... 
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 Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

 

 

…………………………….. dnia…………………. 

 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

   (Nazwa i adres wykonawcy) 

 

 

Oświadczam, że: 

 

 
Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.): 
 
spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dowóz 
uczniów do szkół Podstawowych i  Gimnazjów z terenu Miasta Otwock w roku 
szkolnym 2012/2013 oraz  uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką nad uczniami 
podczas dowozu. 
 
 
w zakresie: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym 

zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
4) odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 
 
 
 
.................................., dnia .................... 

....................................................... 
    (podpis upełnomocnionego 

   przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 
 

 
…………………………….. dnia…………………. 

 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

   (Nazwa i adres wykonawcy) 

 

OŚWIADCZAM, ŻE: 
 
 

W przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i  Gimnazjów 
z terenu Miasta Otwock w roku szkolnym 2012/2013 oraz  uczniów niepełnosprawnych 
wraz z opieką nad uczniami podczas dowozu. 

 
nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.). 

 

 
 
 
 
 
 

....................................................... 
    (podpis upełnomocnionego 

   przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

…………………………….. dnia…………………. 

 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

   (Nazwa i adres wykonawcy) 

 
POTENCJAŁ KADROWY – OSOBY KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W 

WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i  
Gimnazjów z terenu Miasta Otwock w roku szkolnym 2012/2013 oraz od 3 do 6  
uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką nad uczniami podczas dowozu. 
  Oświadczam(y), że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby: 
 

Imię i 
Nazwisko 
 

Rola w 
realizacji 
zamówienia 
 

Data uzyskania 
i 
zakres 
uprawnień 

Doświadczenie 
zawodowe 
(liczba lat) 

Podstawa do 
dysponowania 
osobą  

 
 
 

KIEROWCA  
 
 
 

  

 
 
 
 

KIEROWCA    

 KIEROWCA 
 
 

   

 
 
 
 

OPIEKUN    

 
 
 
 

OPIEKUN 
 

   

Uwaga: do wykazu należy załączyć: kserokopię uprawnień zgodnie z działem V pkt 1 ppkt c)  
SIWZ. 
 
 
 
.................................., dnia .................... 

....................................................... 
    (podpis upełnomocnionego 

   przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 
…………………………….. dnia…………………. 

 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

   (Nazwa i adres wykonawcy) 

 
Wykaz pojazdów (autobusów) niezbędnych do realizacji zamówienia 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym dowóz uczniów do Gimnazjum Nr 1, Nr 2 i 
Nr 3 Szkoły Podstawowej Nr 8 i nr 12 w Otwocku w roku szkolnym 2012/2013 oraz od 3 
do 6  uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką nad uczniami podczas dowozu. 
 
Oświadczam(y), że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące pojazdy: 
Nazwa  Marka, typ, ilość 

osób 
Rok produkcji Podstawa do 

dysponowania 
pojazdem 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

Uwaga: do wykazu należy załączyć: kserokopię dokumentów zgodnie z działem V pkt 1 ppkt 
C)  SIWZ 
 
 
 
 
.................................., dnia .................... 

....................................................... 
    (podpis upełnomocnionego 

   przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

Istotne warunki umowy 

 
Zawarta w dniu ........................ r. pomiędzy Oświatą Miejską w Otwocku, NIP 5321303072 
REGON 012269299 z siedzibą ul. Andriollego 76 05-400 Otwock, zwanym dalej 
Zamawiającym, reprezentowanym przez  p.o.  Dyrektora Oświaty Miejskiej w Otwocku Ewę 
Chłopecką, 
a  

firmą.................................................................NIP...........................REGON …………………, 
z siedzibą  w ………………………………………………………….., zwaną dalej 
Przewoźnikiem reprezentowanym przez: 
.........................................................................................  

 

Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). 

 
§ 1 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na 
codziennym dowożeniu uczniów do ................. nr........... na trasie Nr ............... wraz z opieką 
nad uczniami, w roku szkolnym 2012/2013. 
2. Szczegółowy zakres prac (trasy i godziny dowozu uczniów) określa opis przedmiotu 
zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do umowy. 
 

§ 2 
 
Umowa zostaje zawarta na okres od 01 września 2012 r. do 28 czerwca 2013 r. z wyjątkiem 
przerw przewidywanych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 
organizacji roku szkolnego 2012/2013. 
 

§ 3 
 
Do obowiązków Zamawiającego należy zapewnienie środków finansowych na realizację 
przedmiotu umowy. 
 

§ 4 
 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) bezpieczny przewóz uczniów do i ze szkoły, 
2) punktualne podstawienie pojazdów w miejsca wyznaczone przez Zamawiającego 

oraz bezpieczne, sprawne i bez opóźnień przewożenie uczniów, nie powodujące 
zakłóceń w procesie dydaktycznym, 

3) zapewnienia opieki nad uczniami w czasie ich przewozu, 
4) ponoszenie odpowiedzialności za zdarzenia powodujące naruszenie obowiązujących 

przepisów, a w szczególności przepisów Kodeksu drogowego, 
5) zagwarantowania nieodpłatnie dodatkowego transportu zastępczego w razie awarii 

pojazdu podstawowego w czasie nie dłuższym niż 20 minut od wystąpienia awarii. 
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Transport zastępczy nie może odbiegać od standardu i warunków bezpieczeństwa 
pojazdu podstawowego. Awaria musi być natychmiast zgłaszana Zamawiającemu, 

6) niedopuszczalna jest zmiana pojazdu na inny niż zgłoszony w ofercie, gorszy, 
starszy, pod groźbą zerwania umowy 

7) nie przewożenia innych pasażerów, nie będących uczniami i opiekunami uczniów 
autobusami przeznaczonymi do przewozu uczniów. 

8) zapewnienia całkowitego zakazu palenia tytoniu w pojazdach  przeznaczonych od 
przewozu uczniów 

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli pojazdów w czasie realizacji 
zamówienia. 

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty realizacji usługi w tym:  remontu pojazdu, obsługi 
technicznej pojazdu, usunięcia awarii, zmiany cen paliw, dojazdu do miejsca rozpoczęcia 
trasy, koszty oczekiwania (jeżeli występują), opieki nad uczniami, itp. 

3. Pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu umowy muszą spełniać warunki 
dopuszczenia do ruchu na drogach publicznych, a także inne zapewniające bezpieczny 
przewóz uczniów. 

4. Kierowcy muszą legitymować się aktualnymi prawami jazdy oraz świadectwami 
kwalifikacji w okresie realizacji zamówienia. 

5. Wykonawca musi posiadać pakiet ubezpieczeń O.C. i  N.W. 
 

§ 5 
 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do koordynowania i nadzoru realizacji przedmiotu 
umowy jest P. Diana Gąska 

 
§ 6 

 
Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do koordynowania i nadzoru realizacji przedmiotu 
umowy jest P. ...................................................…………………. 

 
§ 7 

 
1. Strony obowiązuje cena jednostkowa za 1 km w części 4 za 1 dzień realizacji usługi w 
wysokości: brutto…………...…..............zł 
(słownie......................................................…...................…………..…………………złotych). 
 Za wykonanie przedmiotu zamówienia, ustala się wynagrodzenie, w kwocie nie 
przekraczającej wysokości: brutto .................................... zł 
 (słownie ............................................................................................................. złotych). 
2. Za wykonaną usługę wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości wynikającej z 

iloczynu liczby przejechanych kilometrów w danym miesiącu i ceny jednostkowej za 1 km 
przebiegu.  

W częsci 4 z iloczynu ceny jednostkowej za  jeden dzień 
3. Kwota określona w § 7 ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją usługi. 
4. Rozliczenie realizacji przedmiotu umowy następować będzie comiesięcznie, na podstawie 

faktury VAT oraz potwierdzonych przez Zamawiającego przejazdów (ilości km/ dni) w 
danym miesiącu rozliczeniowym. 

5. Faktury wymienione w ust. 4 muszą być potwierdzone przez sekretariat Placówki 
Oświatowej do której dowożeni będą uczniowie lub pracownika odpowiedzialnego za 
dowóz. Potwierdzoną fakturę Wykonawca złoży w siedzibie Zamawiającego. 

6. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu z konta Zamawiającego, na rachunek 
Wykonawcy ......................................................................................................., w terminie 
do 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

7. Za nieterminowe uregulowanie płatności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 
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8. Za termin realizacji faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu 
bankowi dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy. 

9. Fakturę VAT należy wystawić na Oświatę Miejską w Otwocku, ul Andriollego 76, 05-400 
Otwock, NIP 5321303072, REGON 012269299.           

 
 

§ 8 
 

1. Przy realizacji zamówienia autobusy będą pokonywały łącznie....................... km. Ilość km 
do przejechania w ciągu roku szkolnego może ulec zmianie. 

 
§9  

 
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Strony ponoszą 
odpowiedzialność według następujących zasad: 

1) Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną: 
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1, w wysokości 

0,5% kwoty ogólnego wynagrodzenia brutto obliczonego przez pomnożenie ceny 
jednostkowej określonej w § 7 ust. 1 przez łączną ilość kilometrów/ilość dni 
określonych w § 8 ust. 1, 

b) za każde nie dowiezienie lub nie odwiezienie uczniów, nie podstawienie pojazdów na 
czas przez co uczniowie spóźniają się na lekcję lub do domu z winy Wykonawcy  
przy realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1, w wysokości 0,5% 
kwoty ogólnego wynagrodzenia brutto obliczonego przez pomnożenie ceny 
jednostkowej określonej w § 7 ust. 1 przez łączną ilość kilometrów/dni określonych 
w § 8 ust. 1, 

c) za nienależytą realizację przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 przez 
Wykonawcę, za odstąpienie od umowy Wykonawcy lub przez Zamawiającego z 
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% 
ogólnego wynagrodzenia brutto obliczonego przez pomnożenie ceny jednostkowej 
określonej w § 7 ust. 1 przez łączną ilość kilometrów/dni  określonych w § 8 ust. 1, 

2) Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu karę umowną za przedmiot umowy 
określony w § 1 ust. 1, w wysokości 10% wynagrodzenia obliczonego przez 
pomnożenie ceny jednostkowej określonej w § 7 ust. 1 przez łączną ilość 
kilometrów/dni  określonych w § 8 ust. 1, gdy odstąpi od umowy z tytułu okoliczności, 
za które odpowiada Zamawiający, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w § 10 
ust. 1 pkt 4. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody, Zamawiający może 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych z 
wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
§ 10 

 
Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 
1) stwierdzi nienależyte wykonanie postanowień umownych przez Wykonawcę, a w 

szczególności z tytułu wystąpienia okoliczności uzasadniających nałożenie na Wykonawcę 
kar umownych (§ 9 ust. ). 

2) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację prac, 
3) otwarto likwidację Wykonawcy, 
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
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wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

  
§ 11 

 
1. Wykonawca nie może zlecić całości prac objętych przedmiotem zamówienia 

podwykonawcom. 
2. Wykonawca posiada uprawnienie do zlecenia podwykonawcom jedynie części (zakresu) 

prac wskazanych w formularzu oferty. 
3. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia treści zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy i jego 
pracowników tak, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania jego i 
jego własnych pracowników lub przedstawicieli. Przy zleceniu prac podwykonawcom 
załata dla Wykonawcy nastąpi po przedstawieniu przez Wykonawcę uregulowania 
rachunku dla podwykonawców.  

 
4. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszym 

podwykonawcą. 
 
 

§ 12 
 

1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje zmiany 
zawartej umowy w zakresie: ilości kilometrów, zmiany tras, godzin przejazdów oraz 
liczby dowożonych uczniów z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do 
przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z 
następujących sytuacji: 1) wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia, 2) działanie siły wyższej, 3) 
zmiany miejsca zamieszkania ucznia, 4) zmiana w szkolnym planie nauczania 

2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez 
Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego 
wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 1. 
Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu, o którym mowa w § 14 ust. 1 
niniejszej umowy. 

 
§13 

 
Wykonawca nie ma prawa zbywania swoich wierzytelności wynikających z niniejszej 
umowy. 
 

§ 14 
 

1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w 
postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Do spraw nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego. 

3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

 
§ 15 
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Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egz. Dla 
Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 
 

§ 16 
 

Załącznikami do niniejszej umowy są: 
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
2) Formularz Oferty Wykonawcy. 
3) Opis przedmiotu zamówienia. 
 
 
Z A M A W I A J Ą C Y                                                                         W Y K O N A W C A 

   
 


