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ROZDZIAŁ 1  ZAMAWIAJ ĄCY 
1.1. Zamawiającym jest: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1, ul. płk. St. Dąbka 277/  
      81-155 – Gdynia reprezentowany przez Dyrektora SOSW Nr 1 w Gdyni  – Renatę Tomaszewską  
Konto bankowe: PKO Bank Polski S.A. O / Gdynia  
PL  77 1440 1026 0000 0000 1253 0358 
NIP 958-09-73-326 
REGON 000887003 
1.2. Wydział prowadzący postępowanie - administracja 
fax (0 58) 625 48 55 
e-mail: sosw1@sosw1.eu 
1.3. Godziny urzędowania 800 – 1600 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy). 
 
ROZDZIAŁ 2  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 euro.  

 
ROZDZIAŁ 3  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
3.1. Dowóz uczniów niepełnosprawnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1   
w Gdyni do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania od dnia 07.01.2015r. – 31.12.2016r. 

CPV: 60100000 – 9  - Usługi w zakresie transportu drogowego 
60130000 – 8  - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób  

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: 
- Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie usługi przewozowej na terenie Gminy Miasta Gdynia transportem 

własnym, polegającej na: dowozie i odwozie dzieci niepełnosprawnych uczęszczających  
do SOSW Nr 1 w Gdyni, na trasie: miejsca zamieszkania – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 
ul. płk. St. Dąbka 277 Gdynia  oraz miejsca zamieszkania uczniów. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się 
w załączniku nr 3 do SIWZ –  Rozkład dowozów i odwozów  uczniów w SOSW Nr 1  
w Gdyni. Długość trasy ustalono na ok. 260 km dziennie, a szacunkową ilość dni w ciągu 1 roku na ok: 195. 

- Usługa świadczona będzie w dni robocze w ciągu roku szkolnego z wyłączeniem dni wolnych  
od nauki takich jak: wakacje letnie, przerwy świąteczne, ferie zimowe, inne dni wolne od zajęć szkolnych,  
od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż 07 stycznia 2015 roku do dnia  31 grudnia 2016r.  

3.3. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług przewozowych odpowiednio oznakowanymi 
pojazdami (w tablice: „Przewóz osób niepełnosprawnych” umieszczoną wewnątrz pojazdu przy przedniej 
i tylnej szybie oraz żółte tablice z symbolem dzieci umieszczone z przodu  
i tyłu samochodu po lewej stronie), posiadającymi homologację, przystosowanymi do przewozu osób          
i uczniów niepełnosprawnych, wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa, stacjonarne mocowanie wózków 
inwalidzkich oraz ogrzewanie niezależne. 

3.4. Wykonawca winien zapewnić środki transportu przeznaczone do przewozu osób niepełnosprawnych, 
które posiadają aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu drogowego. 

3.5. Zamawiający wymaga: 

a) podstawienia na koszt Wykonawcy pojazdu zastępczego – w razie problemów technicznych, awarii, 
uszkodzenia pojazdu; 

b) posiadania przez kierowcę pojazdu – wymaganych prawem uprawnień do przewozu osób; 

c) zapewnienia, w przypadku choroby kierowcy wykonującego przewozy – kierowcy zastępczego; 

d) sezonowej wymiany opon (odpowiednio na letnie/zimowe). 

3.6. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca usługi (zgodnie z rozkładem dowozów  
i odwozów uczniów w SOSW 1 w Gdyni – załącznik nr 3 do SIWZ), aby uzyskać informacje, które mogą 
być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.  
Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 
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ROZDZIAŁ 4 INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH   
UZUPEŁNIAJ ĄCYCH 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających  do 20 % zamówienia podstawowego  
w następującym zakresie: zmiana liczby dzieci wymuszająca konieczność wynajmu kolejnego busa, zmiana 
miejsca zamieszkania uczniów, a co za tym idzie zmiany tras dowozów/odwozów (niemożność ich realizacji – 
w ściśle uzasadnionych przypadkach - przez busy z podstawowego zamówienia). 
 
ROZDZIAŁ 5   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

od dnia: 07.01.2015r.do dnia: 31.12.2016r 
 

ROZDZIAŁ 6 WYKLUCZENIE Z POST ĘPOWANIA ORAZ WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB 
DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCY MUSZ Ą DOSTARCZYĆ W CELU  POTWIERDZENIA, 
ŻE NIE PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU 
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, 

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawca winien złożyć: 
6.2.1.    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2), 
6.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

6.2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, 

6.2.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

6.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa: 

 1) w pkt od 6.2.2 do 6.2.4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,  
                      w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument wystawiony  
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert,  

2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.3.1 i 6.3.2, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, lub przed notariuszem. 

6.4. Zamawiający wykluczy Wykonawcę również w przypadku, kiedy w trakcie postępowania wystąpią 
przesłanki art. 24 ust. 2 ustawy. 

6.5. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, wymagane oświadczenie i dokumenty, muszą być złożone przez każdego Wykonawcę.  
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6.6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega 
na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
Wykonawca przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenie, o którym mowa  
w pkt. 6.2.1. w oryginale oraz dokumenty wymienione w pkt. od 6.2.2 do 6.2.4.  

 
ROZDZIAŁ 7  WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA  OCENY  SPEŁNIANIA  TYCH  WARUNKÓW 
7.1. O   udzielenie   zamówienia   mogą   ubiegać   się   wykonawcy,   którzy   spełniają   następujące  warunki  

art.22 ust. 1 tj.: 
7.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określone przepisami ustawy  

o Transporcie Drogowym z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2007r. nr 125, poz. 874 z późn. zm.). 
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada ważną licencję na 
wykonanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób. 
7.1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie;  
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich  trzech  
lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli okres prowadzenia  działalności  jest  krótszy -   
w  tym  okresie  wykonał  lub  wykonuje co najmniej 2 usługi  w zakresie przewozu zorganizowanego osób 
niepełnosprawnych, o wartości netto minimum 70.000 zł każda, (zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ). 
7.1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym (zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ) oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia;  
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli wykonawca:  
 - dysponuje minimum 2 busami przeznaczonymi do przewozu osób niepełnosprawnych – sprawnymi 
technicznie, z aktualnymi badaniami technicznymi, właściwie oznakowanymi, z homologacją, wyposażonymi 
w pasy bezpieczeństwa oraz w windy lub rampy lub najazdy, i stacjonarne mocowanie wózków inwalidzkich,  
przystosowane do jednorazowego transportu: BUS PIERWSZY: 7 uczniów + opiekun oraz: BUS DRUGI: 7 
uczniów + opiekun (każdy z możliwością przewozu minimum 1 ucznia na wózku inwalidzkim), które będą 
realizowały usługę, będącą przedmiotem zamówienia; 

- dysponuje co najmniej 2 kierowcami, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  
w szczególności: posiadającymi prawo jazdy co najmniej kat. B, z aktualnymi badaniami psychologicznymi  
i zdrowotnymi, odpowiedzialnymi za świadczenie usług, z minimum 2 letnim doświadczeniem  
i wykształceniem minimum zawodowym, o wysokiej kulturze osobistej wraz z informacjami na temat ich 
doświadczenia, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, – niezbędnymi do wykonywania zamówienia,  
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami (szczegóły zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ); 

7.1.4. znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca:  

- posiada opłaconą polisę (na czas trwania umowy), a w przypadku jej braku inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 100.000 zł., 
 
7.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych  

do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie 
z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
 

7.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału  
w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z Wykonawców nie 
może podlegać wykluczeniu. 
 

7.4. Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy. 
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ROZDZIAŁ 8 WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE MUSZ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU  
8.1. W celu wykazania spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca winien złożyć, w zakresie niezbędnym do wykazania ich spełniania, następujące dokumenty: 
8.1.1. oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy o spełnianiu wymaganych przez 
Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu (znajdujące się w Formularzu ofertowym). 

            8.1.2.   ważną licencję na wykonanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób 
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi 
być złożony przez co najmniej jednego Wykonawcę. 

            8.1.3. wykaz głównych usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed  
                     upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym  
                     okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz  
                     których usługi zostały wykonane, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 4 do SIWZ wraz  
                     z  załączeniem dowodów że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  
                     Wśród  głównych usług, potwierdzonych dowodami, powinny się znaleźć usługi  
                     na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt. 7.1.2. SIWZ. Dowodami tymi są  
                       poświadczenia lub oświadczenia Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym  
                     charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (W odniesieniu do nadal  
                      wykonywanych usług, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed 
                    upływem terminu składania ofert.”).  W przypadku gdy Zamawiający jest  
                    podmiotem, na rzecz którego zostały wcześniej wykonane usługi wskazane w wykazie, 
                    Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.  

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany 
wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez Wykonawców. 

8.1.4. wykaz urządzeń technicznych (pojazdów) dostępnych Wykonawcy usługi w celu realizacji 
zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - o treści 
odpowiadającej załącznikowi nr 5 do SIWZ. 
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie  
o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez Wykonawców. 

8.1.5. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia o treści odpowiadającej 
załącznikowi nr 6 do SIWZ.  
Wymagane jest dysponowanie minimum 2 osobami, na stanowisku kierowcy posiadającymi 
wymagane prawem uprawnienia do przewozu osób. 
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany 
wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez Wykonawców.  

8.1.6. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane kwalifikacje (znajdujące się w Formularzu ofertowym – zał.  
Nr 1 do SIWZ). 

8.1.7. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,  
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł. 
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany 
dokument może być złożony co najmniej przez jednego Wykonawcę, a jeżeli jest składany wspólnie musi być 
złożony na łączną kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł. 

8.1.8. pisemne zobowiązanie podmiotów (jeżeli dotyczy) do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca 
polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia  i zdolnościach ekonomicznych tych podmiotów – o treści odpowiadającej 
załącznikowi nr 7.  

8.1.9 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących 
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić 
inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 
zamawiającego warunku. 

 
 

 



 7

ROZDZIAŁ 9  DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERT Ą 
9.1.     Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić będzie   

    wypełniony formularz ofertowy -  o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do SIWZ .  
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają 
jeden formularz ofertowy oraz  formularz cenowy,  

9.2.     Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć: 
            9.2.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału 6 i  Rozdziału 8 SIWZ.  
            9.2.2. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16  
            lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.),  
            albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 8 do SIWZ.  
            9.2.4. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie 
            o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy  
            w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.  
            9.2.5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych dokumentów  
            składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów (np. aktualnego odpisu  
            z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) złożonych  
            wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania  
            których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kopii  
            poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 
 
ROZDZIAŁ 10  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
10.1.    Oferta winna być sporządzona w języku polskim. 
10.2.    Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
10.3.     Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
10.4.     Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia winne być ostemplowane pieczątką firmową oraz  

    podpisane i opieczętowane pieczątką imienną przez właściwe osoby do reprezentowania Wykonawcy. 
10.5. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte – zszyte w sposób uniemożliwiający 

ich dekompletację. 
10.6. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym przypadkowe zapoznanie się  

z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert. 
10.7.   Oferta   winna   być   złożona  w   opieczętowanej   pieczątka  firmową  kopercie  oznaczonej  
            następująco:  
 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 
ul. płk. St. Dąbka 277   81-155 Gdynia, pok. nr 15 (sekretariat) 

 

„Oferta - Przetarg nieograniczony na usługę: „ Dowóz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego Nr 1 w Gdyni do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania,                    
od dnia  07.01.2015r. – 31.12.2016 r.”  

 
Nie otwierać przed 11.12.2014r. godz. 10:00”. 

 
10.8. Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż w pkt. 10.7, Zamawiający nie ponosi  
          odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie w siedzibie Zamawiającego bądź przedwczesne,   
          przypadkowe otwarcie. 
10.9.   Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 
10.10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
10.11. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub 
wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej „Zmiana” lub 
„Wycofanie”, i opisane jak w pkt. 10.7. 

10.12. Dokumenty nie będące oryginałami powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez 
osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy.  

10.13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  
w przypadku innych podmiotów na zasobach których polega Wykonawca, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność 
z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub przez te podmioty. 
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10.14. Zamawiający może żądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału  
lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

10.15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 
ROZDZIAŁ 11  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA S IĘ ZAMAWIAJ ĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA  O ŚWIADCZE Ń   I   DOKUMENTÓW 
11.1. W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  

i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (na numer podany w rozdziale 1) lub drogą 
elektroniczną (na adres podany w rozdziale 1). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda  
ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

11.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 
2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku  
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu 
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

11.3. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany 
treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej. 

11.4. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców. 
 
ROZDZIAŁ 12  OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI 
Renata Tomaszewska – Dyrektor SOSW nr 1 w Gdyni; tel.58 625-48-55 w godz. od 930 do 1430 

Joanna Żak-Tyburska – kierownik administracyjno-gospodarczy SOSW nr 1 w Gdyni; tel. 58 625-48-55  w godz. od 900 do 1500. 
 

ROZDZIAŁ 13  TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
13.1. Termin związania ofertą wynosi  30 dni. 
13.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
ROZDZIAŁ 14  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARC IA OFERT 
14.1. Ofertę należy złożyć do dnia 11.12.2014r., godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego: sekretariat  
          pok.15  Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1, ul. płk. St. Dąbka 277   81-155 Gdynia  
14.2  Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.12.2014r., godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego  
(stołówka).  
14.3.  Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską,  

o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego. 
14.4 . Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie 

 
ROZDZIAŁ 15  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
15.1. Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto.  
15.2. Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
15.3. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty 

towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i 
uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.  

  Podstawą do porównania i oceny złożonych ofert będzie cena za 1 km. 
  Cena za 1 km (netto) + podatek VAT = cena za 1 km (brutto)  

15.4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza  
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do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

15.5. Sposób poprawienia przez Zamawiającego oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny. 
Zamawiający poprawi  oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:  

- jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się  
za   prawidłową cenę podaną słownie; 

             - przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ostateczną, bez względu na sposób jej obliczenia. 
15.6.  Rozliczenia między Zamawiającym  a  Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych. 
    

 
ROZDZIAŁ 16  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW  
ORAZ  SPOSOBU  OCENY  OFERT 
 
16.1. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryteriami oceny ofert  
          i ich wagą : 

a) cena oferty brutto     - 80 % 
b) rok produkcji busów (po 10 % od busa)  - 20 % 
                100 % 
Dla każdego z kryteriów wyszczególnionych w pkt a-b ustala się punktację od 0 do 10. 

 
Ad. a)  Cena oferty brutto: 

Najniższa cena otrzyma 10 punktów. W pozostałych przypadkach ilość punktów za cenę 
będzie obliczana według następującego wzoru: 
 

 
 cena oferty najniższej 

C =  ------------------------------------- x 10   
 cena oferty badanej 

 
Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze 
tego kryterium. 

 
  Ad. b) Inne kryteria: rok produkcji każdego z busów 

 

Opis zastosowanego kryterium: za rok produkcji bus otrzyma następującą ilość punktów: 
 

 - poniżej 2010 roku – 0 punktów 
 - 2010 rok – 1 punkt 
 - 2011 rok – 2 punkty 

- 2012 rok – 3 punkty 
- 2013 rok – 4 punkty 
- 2014 rok – 5 punktów 

  
 Suma punktacji uzyskanej za rok produkcji każdego z busów zostanie pomnożona przez 20%. 
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikaj ącą 
z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach (do dwóch miejsc po przecinku). 

 
ROZDZIAŁ 17  INFORMACJA O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
17.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana  zostanie   

       poinformowany odrębnym zawiadomieniem.  
17.2.      Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi                       
               załącznik nr 9 do SIWZ. 
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17.3.   Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu  
               dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje osób, które będą uczestniczyć  
               w wykonywaniu zamówienia. 
17.4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym  

       niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,  
       jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli  
       zostało przesłane w inny sposób. 

17.5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,    
       o których mowa w pkt. 17.4., jeżeli: 

-  złożono tylko jedną ofertę, 
-  nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

17.6.   W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie 
               zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady 
               współpracy uczestników postępowania.  
17.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

       zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych  
       ofert  bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.  

17.7. W przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jest osobą fizyczną nie 
prowadzącą działalności gospodarczej, zapisy umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną 
dostosowane dla takiej osoby. 

17.8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, na uzasadniony wniosek 
Wykonawcy / Zamawiającego w następujących przypadkach: 
a) zmiany podwykonawcy za zgodą zamawiającego (nowy podwykonawca musi spełniać takie same 

warunki jak podwykonawca pierwotny), 
b) zmiany zakresu lub/i organizacji usługi w razie zmiany liczby dzieci, zmiany miejsca 

zamieszkania uczniów, a co za tym idzie zmiany tras dowozów/odwozów. 
c) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej ze zmiany stawki podatku  

od towarów i usług, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały 
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a wysokość wynagrodzenia zostanie 
zmieniona na zasadach  określonych w umowie. 

 
ROZDZIAŁ 18  INFORMACJE NA TEMAT PODWYKONAWSTWA 
18.1. Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres wskazuje  
w ofercie. 
18.2. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawców na zasadach określonych  
w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  
w art. 22 ust. 1 ustawy, wskazuje w ofercie również nazwy podwykonawców.  
18.3. W przypadku powierzenia realizacji części usług/prac podwykonawcom, na których zasoby Wykonawca 
nie powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca  będzie 
zobowiązany do wskazania nazw i adresów podwykonawców w celu akceptacji przez Zamawiającego przed 
dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
18.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  
18.5. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace  
i dostawy wykonane przez podwykonawców.  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
 
pieczątka firmowa Wykonawcy  
 

FORMULARZ OFERTOWY 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Gdyni 

81-155 Gdynia, ul. płk. St. Dąbka 277 
 

Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców: 

Nazwa (firma)/imię nazwisko…………………………………………………………… 

Adres ………………………………………………………………………………………. 

Adres do korespondencji …………………………………………………………………. 

Nr telefonu/nr faksu ………………………………………………………………………… 

Nr NIP (przedsiębiorca).....................................    Nr PESEL (osoba fizyczna)……….................…  

e-mail: ……………………………………………………………………………………… 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o kwocie poniżej 207.000 euro na usługę  

„Dowóz uczniów niepełnosprawnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1   

w Gdyni do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania   

od dnia  07.01.2015 r. – 31.12.2016r.” 

 składamy następującą Ofertę na wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia: 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę, ustaloną zgodnie z dyspozycjami specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia: (cena za 1 km) 

 
wartość netto ................................. zł (słownie............................................................................ złotych)  

VAT ............................................. zł (słownie............................................................................. złotych)  

cena brutto .................................... zł (słownie............................................................................. złotych)  

 
2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w okresie od dnia  07.01.2015 do dnia 

31.12.2016r.  

3. Rok produkcji busa nr 1: ……. 

Rok produkcji busa nr 2: ……. 

4. Oświadczamy, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego zgodne  
z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r.,  
poz. 907 z późn. zm.). 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty. 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych Ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, czyli na 30 dni od terminu składania Ofert. 

7. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:  

a. siłami własnymi * 

b. siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w następującym zakresie: 

……………………………………………………………………………………………..* 
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c. siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców, na których zasoby powołujemy się w ofercie, 
w następującym zakresie (wskazać zakres oraz nazwę podwykonawcy) 
(ppkt „c” wpisać w przypadku postawienia warunku/ów w Rozdziale 10 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia):  

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

……………………………………………………………………………………………..* 

 *niepotrzebne skreślić 

8. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
przez Zamawiającego kwalifikacje.  

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, załączonym do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (załącznik Nr 9 ) i przyjmujemy go bez zastrzeżeń. 

10. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy  
w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym. 

11. Przyjmujemy termin płatności w ciągu 14 dni od daty złożenia faktury. 

12. Upoważniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia wszelkich 
badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do 
wyjaśnienia każdych aspektów naszej oferty. 

13. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie 
nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 Kodeksu Karnego). 

14. Załączniki - oświadczenia i dokumenty (wymienić): 

 

…………………………………………………………. 

 

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

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych                
do reprezentowania Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 
pieczątka firmowa Wykonawcy  

 

 

 

 

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę  

„Dowóz uczniów niepełnosprawnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1   

w Gdyni do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania   

od dnia  07.01.2015 r. – 31.12.2016r.” 

 składamy oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 

 

 
 

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

Miejscowość, data: 

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

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób 
właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

ROZKŁAD  DOWOZÓW  I  ODWOZÓW  UCZNIÓW   
SOSW Nr 1 w GDYNI: 

 
Usługi wykonywane będą przez co najmniej 2 busy (po 2 kursy rano i po 2 kursy po południu), zgodnie z 
poniższym rozkładem, codziennie w dniach nauki szkolnej.                    

Zarówno PIERWSZY jak i DRUGI  BUS:  9-o osobowy (kierowca + 7 uczniów, w tym minimum 1 na wózku  
inwalidzkim oraz  opiekun) 

Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług przewozowych odpowiednio oznakowanymi 
pojazdami, posiadającymi homologację, przystosowanymi do przewozu osób i uczniów niepełnosprawnych, 
wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa, stacjonarne mocowanie wózków inwalidzkich oraz ogrzewanie 
niezależne. 

 

Pierwszy BUS: 
Pierwszy kurs rano: 

Rano: 6:30 – 7:10: 
MIŁKOWA 4 - RDESTOWA / GIEŁDA TOWAROWA – RADOSNA 4 – TATRZAŃSKA 6 – 
FALISTA 24 – FALISTA 5B/ (KAPITAŃSKA) – PŁK. DĄBKA 277 

Razem ok.: 41 km 
 

Drugi kurs rano: 
 
Rano: 7:15 – 8:00: 
PŁK. DĄBKA – PUCKA 125A – KCYŃSKA 3 - CHYLOŃSKA 174 C – WIOŚLARSKA 18  / 
DOM TOW. CHYLONIA –– CHYLOŃSKA 283 – LESZCZYNKI 153 – MORSKA / LIDL -  
PŁK. DĄBKA 277  

Razem ok.: 24 km 
 

Pierwszy kurs po południu: 

Po południu: 14:00 – 14:50: 
PŁK. DĄBKA 277 – PUCKA 125A – CHYLOŃSKA 174 C – LESZCZYNKI 153 – MORSKA / 
LIDL – FALISTA 24 – KAPITAŃSKA 2 - TATRZAŃSKA 6 – PŁK. DĄBKA 277 

Razem ok.: 24 km       
 

Drugi kurs po południu: 
 
Po południu: 15:00 – 16:00: 
PŁK. DĄBKA 277 – WIOŚLARSKA 18/ DOM TOWAROWY CHYLONIA – CHYLOŃSKA 283 
- OBWODOWA – RDESTOWA – MIŁKOWA 4 –  SOJOWA – RADOSNA 4 – PŁK. DĄBKA 277 

Razem ok.: 40 km 
 

całość bus I (rano i po południu): ok. 129 km 
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DRUGI  BUS: 
 

Pierwszy kurs rano: 
 

Rano: 6:30 – 7:10: 
PŁK.DĄBKA 277 – NIKLOWA 7 - SIERADZKA / KURPIOWSKA – SIERADZKA 116 A 
od strony ul. Wieluńskiej – POWSTANIA STYCZNIOWEGO / Pętla 125 – POWSTANIA 
WIELKOPOLSKIEGO / Pętla 133 - PŁK. DĄBKA 277 

Razem ok.: 35 km 
 

Drugi kurs rano: 
 
Rano: 7:15 – 8:00: 
PŁK. DĄBKA 277 – PIŁSUDSKIEGO / PĘTLA 128 – LEGIONÓW / REJA – 
CHWASZCZYŃSKA/MYŚLIWSKA – WITOSŁAWY 1 – PŁK. DĄBKA 277 

Razem ok.: 33 km 
 

Pierwszy kurs po południu: 
 
Po południu: 14:00 – 15:00: 
PŁK. DĄBKA 277 – KWIATKOWSKIEGO – OBWODNICA – WITOSŁAWY 1 – 
WIELKOPOLSKA/MYŚLIWSKA – PLAC GÓRNOŚLĄSKI - SIERADZKA / KURPIOWSKA – 
SIERADZKA 116 A od strony Wieluńskiej  – PIŁSUDSKIEGO / PĘTLA 128 - PŁK. DĄBKA 277 

Razem: ok. 38 km 

 
Drugi kurs po południu: 

 
Po południu: 15:05 – 16:00: 
PŁK. DĄBKA – POWSTANIA STYCZNIOWEGO / pętla 125- POWSTANIA 
WIELKOPOLSKIEGO/PĘTLA 133 – LEGIONÓW / SYROKOMLI –PŁK. DĄBKA 277. 

Razem ok.: 25 km 
 

    całość bus II (rano i po południu): ok. 131 km 
 

 

Całość zamówienia: ok 260 km. 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 
 
pieczątka firmowa Wykonawcy  

 
Wykaz głównych usług wykonanych lub wykonywanych („lub wykonywanych” wpisujemy w przypadku 

usług okresowych lub ciągłych ) w ciągu ostatnich trzech lat  
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  

– w tym okresie  
 

L.p. 
Przedmiot 

zamówienia 
(zakres rzeczowy) 

Wartość 
zamówienia 

netto 

Podmiot na 
rzecz którego 

usługa 
została 

wykonana 

Data 
wykonania 
zamówienia 

Oddane do 
dysponowa
nia przez 

inne 
podmioty 
(nazwa 

podmiotu)
* 

Usługi na 
potwierdze

nie 
warunku,  
o którym 
mowa w 
pkt 7.1.2 
SIWZ 

** 

1 2 3 4 5 6 7 
       

       

       

       

 
Uwaga: Należy załączyć dowody, określające, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami 
tymi są poświadczenia lub oświadczenia Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.(w odniesieniu do nadal wykonywanych usług, poświadczenie 
powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert”). Wśród głównych usług, 
potwierdzonych dowodami, powinny się znaleźć usługi na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt. 7.1.2 SIWZ. 
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zostały wcześniej wykonane usługi, wskazane  
w wykazie, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 
 
*Kolumnę 6 należy wypełnić jeżeli Wykonawcą usług był podmiot inny niż składający ofertę. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował jego wiedzą i doświadczeniem,  
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu (załącznik nr 7) do oddania mu 
wskazanych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 
 
** W kolumnie 7 należy wstawić znak X przy usługach na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt. 7.1.2. SIWZ.  
 
 
Miejscowość, data:  

       ...................................................... 
(podpis  i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 
 
pieczątka firmowa Wykonawcy  

 
 
 

Wykaz pojazdów 
dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia  

wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi pojazdami; 
 
 

L.p. 

Pojazdy wraz z ich opisem 
(wypełnia zamawiający) 

Ilość sztuk 
Wymagana 
(minimum) 

(wypełnia 
zamawiający)  

Ilość sztuk dostępnych 
wykonawcy 

(wypełnia wykonawca)   

własne 
Oddane do 

dyspozycji  przez 
inne podmioty* 

1 2 3 4 5 
 

1. 
Bus PIERWSZY o minimalnej ilości miejsc 9 
(kierowca,   7 uczniów, w tym minimum 1 na 
wózku + 1 opiekun) 

 
1 

  

2. Bus DRUGI o minimalnej ilości miejsc 9 
(kierowca,   7 uczniów, w tym minimum 1 na 
wózku +  1 opiekun) 

 
1 

  

 
 
 
Wszystkie pojazdy powinny być odpowiednio oznakowane, posiadać homologację, przystosowane 
do przewozu uczniów niepełnosprawnych, wyposażone w pasy bezpieczeństwa oraz powinny 
posiadać ponadto windy lub rampy lub najazdy, stacjonarne mocowanie wózków inwalidzkich,  
a także ogrzewanie niezależne. 

 
 
 
* W przypadku wypełnienia kolumny nr 5 Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu,  
iż będzie dysponował pojazdami do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów (załącznik nr 7) do oddania mu do dyspozycji wymienionych w tej 
kolumnie pojazdów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
 
 

 
Miejscowość, data: ................................................. 
 
 

    ..................................................... 
(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych  

do reprezentowania Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 
 
pieczątka firmowa Wykonawcy  

 
 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
 

L.p. Imię i 
nazwisko 

Wykształ-
cenie 

 

Doświad- 
czenie 

zawodowe 

Posiadane 
prawo jazdy 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Dostępność 

własna 
oddany do dyspozycji 
przez inny podmiot 
(nazwa podmiotu) * 

1 2 3 4 5 6 7 8 
      

kierowca 
  

  
 

    
kierowca 

  

        

 
  

* W przypadku wypełnienia kolumny nr 9 Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu,  
iż będzie dysponował osobami wymienionymi w tej kolumnie na potrzeby wykonania zamówienia,  
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (załącznik nr 7)  
do oddania mu do dyspozycji wymienionych osób. 
 
 
 
 
 
Miejscowość, data: 

         ...................................................... 
(podpis  i pieczęć imienna osoby/osób 

właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 
 
pieczątka firmowa Podmiotu  

 
Z O B O W I Ą Z A N I E   P O D M I O T U  

(jeżeli dotyczy) 
 
1. Nazwa i adres Podmiotu: 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
2. oświadczam, że zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy (nazwa i adres):  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
3. następujących zasobów*:  
3a)wiedzy i doświadczenia: ....... 
3b) potencjału technicznego: ……. 
3c) osób zdolnych do wykonywania zamówienia*: ……. 
3d) zdolności ekonomicznej*: ……. 
 
*przy właściwym zasobie należy wstawić znak X  
 
4. na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi 

(wpisać nazwę zadania) 
….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

5. Oświadczam, iż udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 
a) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

b) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

6. Oświadczam, że wiadoma jest mi odpowiedzialność, która ciąży na mnie, zgodnie z art. 26 ust 2e ustawy 
prawo zamówień publicznych, tzn. że odpowiadam solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego 
powstałą wskutek nieudostępnienia przeze mnie zasobów, chyba że za nieudostępnienie nie ponoszę 
winy. 

 
 
Miejscowość, data: 

           ...................................................... 
(podpis  i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych 

 do reprezentowania Podmiotu) 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 
 

 
 
pieczątka firmowa Wykonawcy  
 
 
 

LISTA PODMIOTÓW  
NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) 

co podmiot składający Ofertę* 
 
1. …………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………………… 
5. …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
 

 
Miejscowość, data:  

       ...................................................... 
(podpis  i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

INFORMACJA O BRAKU PRZYNALE ŻNOŚCI 
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ* 

 
Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.         
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). 
 
 
 
 
Miejscowość, data:  

         ...................................................... 
(podpis  i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy) 

 

* niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 


