
Radłów, dnia  27.07.2007  
Z A T W I E R D Z A M:
Wójt Gminy Radłów - mgr Włodzimierz Kierat

.......................................................
(podpis)

data zatwierdzenia: 30.07.2007

KB.III.3401/4/2007

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1. Informacje ogólne
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Gmina Radłów

 
Adres zamawiającego: Oleska 3 

46-331 Radłów

Podstawa prawna:
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 

lutego 2004 r.z późn.zm.)

1.1 Oferty częściowe
Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych: Nie

1.2 Oferty wariantowe
Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych: Nie

1.3 Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (art.67 ust.1 pkt.6 i 7).

2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia będzie:
-  dowóz dzieci do szkół podstawowych w Kościeliskach i Sternalicach, 
- dowóz dzieci do gimnazjum w Radłowie,
- dowóz dzieci sześcioletnich do przedszkola w Kościeliskach z zlikwidowanego
   oddziału w Biskupicach
Obejmował on będzie:
- przewóz gimbusem, będącym własnością Gminy Radłów (Przewoźnik będzie zobligowany 

do utrzymania gimbusa, w czystości i sprawności technicznej, wyjazdy na przeglądy 
   i konserwacje pojazdu nie będą dodatkowo opłacane przez Zamawiającego)
- przewóz autokarem własnym,

3. Miejsce realizacji zamówienia
gmina Radłów, woj. opolskie
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4. Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.09.2007 do dnia 30.06.2009.

5. Informacje dotyczące warunków składania ofert
1) Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie
    w celu sporządzenia oferty.
2) Oferent przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 
3) Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

6. Warunki udziału w postępowaniu
6.1.  W postępowaniu  mogą  wziąć  udział  Wykonawcy  nie  wykluczeni  na  podstawie  art.  24 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2004 r Nr 19 poz. 
177 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

6.2.  Wykonawcy  biorący  udział  w  postępowaniu  muszą  spełnić  następujące  warunki  i 
potwierdzić ich spełnienie wskazanymi dokumentami.

LP. Nazwa dokumentu 
potwierdzającego:

Warunek do spełnienia

1 Oświadczenie z art.22 i 24 Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania 
o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Zamawiający  sprawdzi  spełnienie 
tego  warunku  na  podstawie  analizy  przedłożonych  wraz  z  ofertą: 
zaświadczeń z właściwego Urzędu Skarbowego i oddziału ZUS, aktualnego 
odpisu  z  właściwego rejestru  albo  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji 
działalności  gospodarczej,  oświadczenie  o  spełnieniu  przez  Wykonawcę 
warunków  udziału  w  postępowaniu  art.  22  ust.1  oraz  że  nie  podlega 
wykluczeniu  z  postępowania  art.24  ust.1  i  2  ustawy  Prawo  zamówień 
Publicznych ( metoda spełnia / nie spełnia ) 

2 Zobowiązanie, że wykonawca 
będzie odnawiać 
ubezpieczenie OC w zakresie 
prowadzonej działalności 

Wykonawca zobowiązany jest  do odnawiania aktualnie posiadanej polisy 
lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest 
ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej 
działalności  gospodarczej  przez  czas  obejmujący  wykonanie  przedmiotu 
zamówienia ( metodą spełnia / nie spełnia ) 

3 Wykonawca musi wykazywać, 
że  w  okresie  ostatnich  3  lat 
wykonał  usługi  o  podobnym 
charakterze

Zamawiający  sprawdzi  spełnienie  powyższego  warunku  na  podstawie 
przedłożonych  wraz  z  ofertą  dokumentów  tj.  wykazu  wykonanych  w 
okresie  ostatnich  trzech  lat  usług  o  podobnym charakterze  i  zakresie,  a 
jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  z 
podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców  oraz 
załączeniem dokumentów potwierdzających że usługi te zostały wykonane 
należycie (metodą spełnia/niespełna )  

4 Wykonawca musi dysponować 
min.  2  autobusami  w  tym 
jednym  o  liczbie  miejsc 
minimum  60

Zamawiający  sprawdzi  spełnienie  powyższego  warunku  na  podstawie 
zrobionego przez wykonawcę wykazu autobusów będących w dyspozycji 
wykonawcy, plus kopie dowodów rejestracyjnych tych autobusów. (metoda 
spełnia / nie spełnia )

6.3.  Nie spełnienie  któregokolwiek ze  wskazanych wyżej  warunków i  wymogów skutkować 
będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

7. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:
Poruzumiewanie się zamawiającego z wykonawcami może odbywać się w formie pisemnej za 
pomocą Poczty Polskiej, pocztą elektroniczną na adres: ug@radlow.pl
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oraz telefaksem (art.27 ustawy). Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi niezwłocznie chyba, 
że zapytanie wpłynie na mniej niż 6 dni przed terminem określonym w pkt.12 niniejszej SIWZ 

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Jacek Wróbel
Telefon: 34-3599004, Fax:  34-3599005

8. Wadium:
W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium

9.Termin związania ofertą:
9.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

9.2 Bieg  terminu  związania  ofertą  rozpoczyna  się  wraz  z  upływem terminu 
składania ofert.

9.3 W  uzasadnionych  przypadkach  co  najmniej  na  7  dni  przed  upływem 
terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców 
o wyrażenie zgody         na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. 

10. Opis sposobu przygotowywania oferty:
10.1 Oferta musi zawierać:
1) Formularz oferty (załącznik nr 1)
2)  Oświadczenie  oferenta  o  spełnieniu warunków w związku z  art.22 i  24 Ustawy -  Prawo 
zamówień publicznych (załącznik nr 2)
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert
4)  Dokumenty  stwierdzające,  że  osoby,  które  będą  wykonywać  zamówienie,  posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
5)  Wykaz  wykonanych  w  ciągu  ostatnich  trzech  lat  usług,  z  podaniem  ich  wartości,  dat 
wykonania oraz odbiorców (według załącznika nr 3)
6) Wykaz będących w posiadaniu Przewoźnika autokarów (według załącznika nr 4), plus kopię 
dowodów rejestracyjnych autobusów co najmniej dwóch w tym jeden o liczbie miejsc 
minimum 60.
7) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że dostawca lub wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
i oświadczenie o zobowiązaniu do kontynuacji polisy przez okres obowiązywania umowy 
( załącznik nr 5).
8) Zaakceptowany i podpisany wzór umowy (załącznik nr 6)
10.2. Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami 
potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy. 
Dokumenty takie jak wypis z rejestru i informacja z rejestru karnego powinny posiadać aktualną 
datę ważności, co najmniej do dnia złożenia ofert, a w przypadku jej braku data wystawienia lub 
aktualizacji dokumentu nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy od daty składania ofert 
określonej w niniejszej SIWZ. W przypadku zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, 
zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz informacji z banku, ich data 
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wystawienia nie może być wcześniejsza niż 6 tygodni od daty składania ofert określonej w 
pkt.13 SIWZ.
10.3.  Jeżeli  w  określonym  terminie  Wykonawca  nie  złoży  oświadczeń  i  dokumentów 
potwierdzających  spełnianie  warunków udziału  w postępowaniu  lub  jeżeli  złoży  dokumenty 
zawierające  błędy,  Zamawiający  wezwie  go  do  ich  uzupełnienia  w  wyznaczonym terminie, 
chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne będzie unieważnienie postępowania.  Zamawiający 
może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących 
oświadczeń i dokumentów.

10.4.Oferta  wraz  ze  stanowiącymi  jej  integralną  część  załącznikami  musi  być 
sporządzona przez  Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji.
10.5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania 
lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
10.6.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 
(osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
10.7.Wykonawca  jest  obowiązany  wskazać  w  ofercie  części  zamówienia,  których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
10.8.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

11.Dodatkowe wymagania od wykonawców
1) Przewoźnik  powinien  posiadać  co  najmniej  2  autobusy,  w  tym jeden  mogący  przewieź 

jednorazowo 60 osób.
2) Pojazdy powinny odpowiadać wymogom określonym  w ustawie Prawo o ruchu drogowym i 

posiadać  odpowiednią  ilość  miejsc  ze  szczególnym  uwzględnieniem  wymogów 
bezpieczeństwa przewozu młodzieży szkolnej.

12. Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

12.1 koperta wewnętrzna

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES>

<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES>

oferta w <TRYB POSTĘPOWANIA>

na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>

12.2 koperta zewnętrzna

<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES>

oferta w <TRYB POSTĘPOWANIA>

na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>

nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT>.

Koperta zewnętrzna powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności 
jej treści oraz zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
12.3 Dokumenty w kopercie powinny być ułożone w kolejności zgodnej z wymienioną w 
pkt.10.1 

13. Miejsce i termin składania ofert
1) Oferty można składać w siedzibie zamawiającego w pok. sekretariat w terminie do dnia 

17.08.2007 do godziny 09:00.
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2) Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej 
złożenia oraz numerem, jakim oznakowana została oferta.

3) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

14. Miejsce i termin otwarcia ofert
1) Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w pok. sala narad w dniu 17.08.2007 

o godz. 9:30.

2) Wykonawcy  mogą  uczestniczyć  w  publicznej  sesji  otwarcia  ofert.  W  przypadku 
nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy protokół 
z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

15. Sposób obliczenia ceny oferty
1) Oferta  musi  zawierać  ostateczną,  sumaryczną  cenę  obejmującą  wszystkie  koszty   

z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług).

2) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

16. Wycofanie oferty lub jej zmiany
1) Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert  pod 

warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 
upływem terminu składania ofert.

2) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, 
jak  składana  oferta  tj.  w  dwóch  kopertach  (wewnętrznej  i  zewnętrznej)  odpowiednio 
oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

3) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez  złożenie  pisemnego  powiadomienia  (według  takich  samych  zasad,  jak 
wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.

4) Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po 
stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, 
koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

5) Koperty  oznaczone  dopiskiem  „ZMIANA”  zostaną  otwarte  przy  otwieraniu  oferty 
wykonawcy,  który  wprowadził  zmiany  i  po  stwierdzeniu  poprawności  procedury 
dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

17. Ocena ofert
1) Oceny  ofert  będzie  dokonywała  komisja.  Zamawiający  może  żądać  udzielania  przez 

wykonawców  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych  ofert  oraz  dokonać  poprawek 
oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę.

2) W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny 
ofert na podstawie następujących kryteriów:

l.p. Opis kryteriów oceny Znaczenie
1. stawka za 1 km usługi (łącznie oba autokary) 80%

2. doświadczenie Przewoźnika 20%
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18. Sposób punktowania oferty.
1) kryterium 1 – cena najniższa (Cn) do ceny badanej (Cb) x 100 x waga (80%)
2) kryterium 2 składa się z następujących składników:
- liczba zrealizowanych zamówień – Oferent o najwyższym wskaźniku otrzyma 100 pkt każdy 
kolejny mniej korzystny o 10 pkt mniej
- wartość zrealizowanych zamówień – jak wyżej 
- ilość posiadanych autokarów – jak wyżej
Punkty każdego Oferenta zostaną zsumowane i przeliczone przez wagę czyli 20%
.
19.Udzielenie zamówienia:

1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i 
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
2) Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane 
w art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. 
zm.).
3)  Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zamawiający  zawiadomi 
wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego 
ofertę  wybrano i  uzasadnienie  jej  wyboru,   a  także nazwy (firmy),  siedziby i  adresy 
wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych 
ofert  zawierającym punktację  przyznaną  ofertom w każdym kryterium oceny  ofert  i 
łączną punktację,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

4) Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 19.3 Zamawiający umieści na 
stronie internetowej  www.radlow.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie.
5) Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze po 
upływie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania, jednak nie później niż przed 
upływem terminu związania ofertą. Oferta stanowić będzie integralną część umowy.
6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w  sprawie  zamówienia  publicznego  lub  nie  wnosi  wymaganego  zabezpieczenia 
należytego  wykonania  umowy,  zamawiający  może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki do unieważnienia postępowania.

20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest 
wymagane.

21. Istotne postanowienia umowy
Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej 
Specyfikacji

22.Pouczenie o środkach ochrony prawnej  :  
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22.1.Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może 
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawne określone we wspomnianej 
ustawie.
22.2.  Wobec  czynności  podjętych  przez  Zamawiającego  w  toku  postępowania  oraz 
w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na 
podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego. 

a) Protest wnosi się w terminach określonych w art. 180 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
b) Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
c) Zamawiający rozstrzyga jednocześnie – w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów 
na wniesienie protestu – wszystkie protesty dotyczące: 

- treści ogłoszenia,
- postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru 

najkorzystniejszej  oferty  -  w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę, 

- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo odrzucenia ofert i 
wyboru  najkorzystniejszej  oferty  -  w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu 
ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego

23. Aukcja elektroniczna
W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej. 

24. Inne:
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
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Załącznik nr 1
FORMULARZ  OFERTOWY

Dane dotyczące oferenta:

Nazwa ........................................................................................................................................

Siedziba .....................................................................................................................................

Nr telefonu/fax ..........................................................................................................................

Nr NIP .......................................................................................................................................

Nr REGON ...............................................................................................................................

Dane dotyczące Zamawiającego:
Gmina Radłów

46-331 Radłów

ul. Oleska 3

tel/fax 34-3599004-5

Zobowiązania oferenta:

Zobowiązuję się wykonać zamówienie:  “ Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy 
Radłów”. Oferta została sporządzona po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia ujętego w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz stosownych załącznikach.

Wartość ryczałtowej stawki za 1 km (po wliczeniu wszelkich dodatkowych wydatków) 
wynosi: 
- w przypadku Gimbusa ....................... PLN (słownie:…….....................................................)

- w przypadku autokaru własnego ……….PLN (słownie:   …………………………………..)

- ŁĄCZNIE: ………………PLN (słownie: ...…………………………………………………)

Podana cena jest kwotą ryczałtową, która nie ulegnie zmianie. Zawiera ona wszelkie koszty 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem VAT oraz dodatkowymi 
kosztami, które są konieczne do realizacji zamówienia.

Oświadczam, że uważam się związany ofertą we wskazanym w SIWZ okresie.

Oświadczam, że akceptuję proponowany przez Zamawiającego wzór umowy.

Oświadczam, że akceptuję proponowany przez Zamawiającego 2-letni okres obowiązywania 
umowy.

                                                                               ....................................................................
                                                                                                      podpis i pieczęć osoby upoważnionej
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Załącznik nr 2 

....................................                                            .......................................dnia ........................

           pieczęć firmy                                                                              

OŚWIADCZENIE
  

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na …………………………
………………………………………………………………………………...…………………
oświadczam że:
1) Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) Posiadam  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponuję  potencjałem  technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
3) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) Nie  podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  związku 

z  art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, który stanowi:
“1). Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

a. wykonawców,  którzy  w ciągu  ostatnich  trzech  lat  przed  wszczęciem postępowania 
wyrządzili  szkodę  nie  wykonując  zamówienia  lub  wykonując  je  z  nienależycie, 
a  szkoda  ta  nie  została  dobrowolnie  naprawiona  do  dnia  wszczęcia  postępowania, 
chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za 
które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

b. wykonawców,  w  stosunku  do  których  otwarto  likwidację  lub  których  upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony  prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 

c. wykonawców,  którzy  zalegają  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek  na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  z  wyjątkiem przypadków gdy uzyskali  oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału   w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

e. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób  wykonującym  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo 
przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
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udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

f. spółki  partnerskiej,  których  partnera  lub  członka  zarządu prawomocnie  skazano  za 
przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

g. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku        z postępowaniem o 
udzielenie  zamówienia,  przestępstwo przeciwko  prawom osób  wykonujących  pracę 
zarobkową,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi 
gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści 
majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego;

h. osoby  prawne,  których  urzędującego  członka  organu  zarządzającego  prawomocnie 
skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za 
przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

i. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na 
podstawie  przepisów  o  odpowiedzialności  podmiotów  zbiorowych  za  czyny 
zabronione pod groźbą kary;

j. wykonawców,  którzy  nie  spełniają  warunków  udziału  w  postępowaniu,  o  których 
mowa   w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy - Prawo zamówień publicznych;

2) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
a) wykonywali  bezpośrednio  czynności  związane  z  przygotowaniem  prowadzonego 

postępowania  lub  posługiwali  się  w  celu  sporządzenia  oferty  osobami 
uczestniczącymi we dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców 
w  postępowaniu  nie  utrudni  uczciwej  konkurencji;  przepisuje  nie  stosuje  się  do 
wykonawców, wykonawców którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 
1 pkt 2 lub art. 67 ust 1 pkt 1 i 2;

b) wykonawców  którzy  złożyli  nieprawdziwe  informacje  mające  wpływ  na  wynik 
prowadzonego postępowania;

c) wykonawców  którzy  nie  złożyli  oświadczenia  o  spełnianiu  warunków  udziału 
w postępowaniu lub  dokumentów potwierdzających spełnianie  tych  warunków lub 
złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

d) wykonawców,  którzy  nie  wnieśli  wadium,  w  tym  również  na  przedłużony  okres 
związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą”. 

                                                                                           
                                                                             
                                                                                                                                     
                                                                            ..................................................................
                                                                           pieczęć i podpisy osób upoważnionych do        
                                                                           reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym
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Załącznik nr 3

WYKAZ  WYKONANYCH  W  CIĄGU  OSTATNICH  TRZECH  LAT
PRZEZ  OFERENTA

USŁUG  O  PORÓWNYWALNEJ  WARTOŚCI  I  PRZEDMIOCIE
ZAMÓWIENIA

Lp. Miejsce  realizowanej  inwestycji  oraz jego 
data

Wartość
inwestycji

Adres
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Załącznik nr 4

WYKAZ  AUTOKARÓW  BĘDĄCYCH
W  POSIADANIU  PRZEWOŹNIKA

Lp. Nazwa  autokaru Rok  produkcji Liczba miejsc w autokarze 
(ze wskazaniem na siedzące i stojące)

Plus  kserokopię  dowodów  rejestracyjnych

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia strona 12



Załącznik nr 5

…………………………
       (pieczęć wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na “ Dowóz dzieci do szkół z terenu 

Gminy Radłów” oświadczamy, że zobowiązujemy się do odnawiania aktualnie posiadanej polisy 

( innego dokumentu ubezpieczenia) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej na czas obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia.

…………………………. dnia ……………         ……………………………………………..
    ( miejscowość )                                                                                             ( podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy )
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Załącznik nr 6

Umowa nr ..................

o świadczenie usług dowozu dzieci do szkół

zawarta w dniu .................... w Radłowie, pomiędzy

Gminą Radłów - reprezentowaną przez

mgr Włodzimierza Kierata - Wójta Gminy

zwaną w treści umowy Zamawiającym

a

............................................................................................................................................
działającym w oparciu ........................................................................................................

( np. numer wpisu do ewidencji działalności 
gospodarczej)
reprezentowanym przez.....................................................................................................

zwanym w treści umowy Wykonawcą

§ 1. Przedmiot umowy.

1.   Na podstawie wyników przeprowadzonego w dniu ……………..r. przetargu 

nieograniczonego. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do 

świadczenia w sposób kompleksowy usług dowozu dzieci do szkół publicznych 

prowadzonych przez Zamawiającego na terenie Gminy Radłów oraz do 

wykonywania na zlecenie Zamawiającego dodatkowych usług przewozowych.

2. Świadczenie usług, o których mowa w ustępie poprzedzającym odbywać się 

będzie ściśle według tras ustalonych przez Zamawiającego w załączniku do 

umowy, z zastrzeżeniem, iż trasa oznaczona w załączniku kolorem niebieskim 

obsługiwana będzie stanowiącym własność Zamawiającego autobusem szkolnym 

typu gimbus zwanym dalej gimbusem, natomiast trasa oznaczona w załączniku 

kolorem brązowym obsługiwana będzie autobusem własnym Wykonawcy. Trasy 

dodatkowych usług przewozowych ustalane będą każdorazowo w zleceniu, o 

którym mowa w § 4 ust. 6-8.

3. Wykonawca zobowiązuje się do dowożenia uczniów szkół publicznych - 

wymienionych w załączniku do umowy - w każdy dzień, w którym prowadzona jest 

nauka w szkołach.
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§ 2. Przekazanie gminnego autobusu szkolnego (gimbusa).

1. W celu wykonywania umowy Zamawiający przekazuje Wykonawcy stanowiący 

własność Zamawiającego gimbus marki Jelcz L09/M7S o następujących cechach 

identyfikacyjnych:

1/ numer silnika: 0580158546P371,

2/ numer podwozia: SUJ09010020000342,

3/ numer rejestracyjny: OOL K700,

4/ rok produkcji: 2002.

2. Przekazanie gimbusa Wykonawcy następuje na warunkach umowy użyczenia 

    z zastosowaniem przepisów Kodeksu cywilnego o użyczeniu (art. 710 i n. K.c.).

3. Dowodem przekazania gimbusa jest protokół zdawczo - odbiorczy sporządzony 

    w dniu faktycznego przekazania gimbusa. Protokół zdawczo - odbiorczy powinien 

    stwierdzać w precyzyjny sposób stan techniczny gimbusa w chwili przekazania.

4. Gimbus posiada wykupione przez Zamawiającego ubezpieczenie w zakresie: OC, 

AC i NW. Polisy ubezpieczeniowe zostaną przekazane Wykonawcy wraz z 

gimbusem. Wzmiankę o przekazaniu polis należy zamieścić w treści protokołu 

zdawczo - odbiorczego gimbusa.

§ 3. Warunki użytkowania gimbusa.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać gimbus wyłącznie w celu wykonywania 

niniejszej umowy. W żadnym razie Wykonawca nie może być upoważniony do 

wykorzystywania gimbusa do prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej ani 

też do jakichkolwiek własnych celów.

2. Wykonawca zobowiązuje się używać gimbusa z najwyższą starannością, zgodnie z 

instrukcją obsługi i warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej.

3. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania codziennego przeglądu gimbusa, jak 

również do wykonywania czynności związanych z zakresem obowiązków OT l.

4. Koszty wszelkich czynności określonych w ustępie poprzedzającym ponosi 

Wykonawca.

5. Wykonawca zobowiązuje się także zapewnić:
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1/ prowadzenie gimbusa wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia wymagane prawem,

2/ odpowiednie oznaczenie i znaki identyfikujące gimbusa, jak również jego 

odpowiedni wystrój,

3/ odpowiednie miejsce garażowania, z zastrzeżeniem, iż pojazd może być 

garażowany wyłącznie na terenie Gminy Radłów.

6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o 

każdym przypadku uszkodzenia gimbusa lub powstania usterki uniemożliwiającej 

jego prawidłową eksploatację. W razie awarii lub napraw gwarancyjnych Wykonawca 

zobowiązuje się zapewnić autobus zastępczy.

7. Wszelkie koszty związane z eksploatacją gimbusa, jak w szczególności: koszty 

zakupu paliwa, remontów bieżących oraz przeglądów gwarancyjnych pokrywa 

Wykonawca z własnych środków.

8. Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy Wykonawca przekaże gimbus 

niezwłocznie Zamawiającemu w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie 

wynikające z zasad prawidłowej eksploatacji. Stan gimbusa w chwili zwrotu określa 

protokół zdawczo - odbiorczy.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli gimbusa w każdym 

czasie, kiedy uzna to za stosowne. Kontrola ta może dotyczyć zarówno stanu 

technicznego jak i czystości oraz estetyki wyglądu gimbusa. Wykonawca 

zobowiązuje się do natychmiastowego udostępnienia gimbusa w celu 

przeprowadzenia kontroli.

§ 4. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

1. Wykonawcy przysługuje z tytułu należytego wykonywania umowy wynagrodzenie w 

zryczałtowanej wysokości dziennej w kwocie .................. zł (słownie: 

................................................................................................................................).

2. Podstawę obliczenia kwoty określonej w ustępie poprzedzającym stanowi iloczyn 

wynikających z oferty złożonej w przetargu przez Wykonawcę stawek za kilometr 

dowozu poszczególnymi typami pojazdów oraz ilości kilometrów pozostających do 

przejechania każdym z typów pojazdów w jednym dniu świadczenia

usług.
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3. Strony zgodnie ustalają, iż trasy pozostające do pokonania w jednym dniu wynoszą:

1/ dla autobusu własnego Wykonawcy - .....................kilometrów,

2/ dla gimbusa - ................... kilometrów.

4. Wysokość wynagrodzenia należnego za dany dzień może ulec zmianie w razie 

konieczności przejechania dodatkowych odcinków trasy lub też odcinków leżących 

poza trasą wskutek zmiany planu lekcji, przeszkód wynikających ze zmian zasad 

organizacji ruchu obowiązujących na ustalonym przez strony odcinku trasy, jeśli 

wymusza to zmianę trasy.

5. Wysokość wynagrodzenia należnego za dany dzień może ulec obniżeniu, jeśli 

wskutek nieprzewidzianych okoliczności ilość kilometrów będzie mniejsza od przyjętej 

w ust. 3. 

6. Strony zastrzegają, iż w razie dokonywania na rzecz Zamawiającego odrębnych 

usług przewozowych na podstawie oddzielnych zleceń, jako podstawę wzajemnych 

rozliczeń z tytułu wykonania tych usług przyjmuje się stawki podane w ofercie 

Wykonawcy dla danego typu pojazdu, którym usługa ma być wykonana.

7. Zlecenie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym powinno być podpisane przez:

Wójta Gminy lub przez dyrektora szkoły z pisemną aprobatą Wójta Gminy.

8. Zlecenie powinno obejmować następujące dane:

1/ cel wyjazdu,

2/ datę wyjazdu i powrotu,

3/ trasę przewozu,

4/ przewidywaną ilość kilometrów,

5/ określenie, czy przewóz ma być dokonany autobusem własnym Wykonawcy, czy 

gimbusem,

6/ datę i podpis osoby upoważnionej.

§ 5. Zasady rozliczeń.

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie w okresach miesięcznych na 

podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

2. Strony ustalają obowiązujący w rozliczeniach wynagrodzenia termin płatności na 14 

dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
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§ 6. Waloryzacja umownych stawek wynagrodzenia Wykonawcy.

1. Strony dopuszczają waloryzację zryczałtowanej stawki dziennej tylko na wypadek 

znacznej, przekraczającej 15% podwyżki cen paliwa.

2. Strony jako podstawę waloryzacji przyjmują ceny obowiązujące w PKN Orlen, przy 

czym na dzień podpisania umowy, strony przyjmują, iż cena ta wynosi ............ PLN/L

§ 7. Kary umowne.

1. Za niewykonanie przewozu w jednym dniu. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości stanowiącej równowartość wynagrodzenia za trzy 

ostatnie dni świadczenia usług.

2. Za wykonanie dowozu z opóźnieniem wynoszącym więcej niż 15 minut Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% wynagrodzenia za ostatni, 

poprzedzający dzień świadczenia usług. Kara umowna za opóźnienie w powyższej 

wysokości naliczana będzie za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. Podstawę 

naliczenia kary umownej stanowić będzie protokół sporządzony przez dyrektora 

szkoły, potwierdzony przez Wykonawcę. W razie odmowy potwierdzenia protokołu 

przez Wykonawcę dyrektor szkoły umieści w protokole stosowną adnotację, a brak 

potwierdzenia nie stanowi przeszkody do naliczenia kar umownych.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

na wypadek, gdyby wysokość szkody przekroczyła kwotę naliczonej kary umownej.

§ 8. Okres obowiązywania umowy.

1. Umowa zawarta zostaje na okres 2 kolejnych lat szkolnych, tj, od dnia 1 września 

2007 r. do dnia 30 czerwca 2009 r.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzymiesięcznego 

okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w 

przypadku rażącego lub uporczywego naruszania przez Wykonawcę warunków 

umowy, w szczególności w zakresie dotyczącym terminowości i punktualności 

dokonywanych dowozów, warunków prawidłowej eksploatacji użyczonego 

Wykonawcy gimbusa.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia strona 18



§ 9. Postanowienia końcowe.

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

2. W sprawach nieuregulowanych umową, zastosowanie znajdują przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
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Załącznik B

Planowana liczba uczniów dojeżdżających do szkół
na rok szkolny 200//2008 w Gminie Radłów

1) Publiczne Gimnazjum w Radłowie

Miejscowość Liczba dojeżdżających uczniów
Kościeliska 16
Biskupice 13
Biskupskie Drogi 4
Kolonia Biskupska 9
Nowe Karmonki 13
Sternalice 35
Ligota Oleska 17
Psurów 4
Wichrów 18
Wolęcin 3
Ogółem 132

2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kościeliskach

Miejscowość Liczba dojeżdżających uczniów
klasy I - III klasy IV -VI

Biskupice 11 +1* 14
Biskupskie Drogi 2 4
Kolonia Biskupska 6+2* 3
Radłów 13 17
Nowe Karmonki 11 14
Ogółem: 43+3 = 46 52
Razem: 98

*  - dzieci sześcioletnie (likwidacja Przedszkola Biskupice)

3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach

Miejscowość Liczba dojeżdżających uczniów
klasy I - III klasy IV -VI

Ligota Oleska + Psurów 14 16
Wichrów 7 11
Wolęcin 8 3
Radłów 3 2
Ogółem: 32 32
Razem: 64

Ogółem dojeżdżających uczniów w roku szkolnym 2007/2008 jest 294 uczniów. 
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Załącznik  C

Odległości w kilometrach pomiędzy poszczególnymi szkołami.

RADŁÓW-KOLONIA BISKUPSKA-BISKUPICE-KOŚCIELISKA-11,3 km.

Radłów-Biskupice  3,8 km.
Biskupice-Kolonia Biskupska  3,4 km.
Kolonia Biskupska – Radłów  4,1 km.

RADŁOW-WOLĘCIN-PSURÓW-LIGOTA OLESKA(szkoła)-STERNALICE - 5,8 km.

Radłów – Wolęcin 0,8 km.
Wolęcin-Psurów       2,2 km.
Psurów-Ligota Oleska (szkoła) 0,7 km.
Ligota Oleska(szkoła) – Sternalice  2,1 km.

RADŁÓW-WICHRÓW  5,8 km.

RADŁOW-KARMONKI  NOWE  4,5 km.

KARMONKI  NOWE-RADŁÓW-KOŚCIELISKA 15,8 km.

DZIENNA  ORIENTACYJNA  ILOŚĆ  KILOMETRÓW  PRZEZNACZONA
DO  DOWOZU  UCZNIÓW  DO  SZKÓŁ.

AUTOBUSEM  PRZEWOŻNIKA     126,4 km
                                                                       
AUTOBUSEM  ZAMAWIAJĄCEGO       92,8 km.
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