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Postępowanie Nr: ZP.271.12.2017                                                Ostróda, 24.07.2017 r. 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn:                   

,, Odwóz dzieci w ramach projektu ,,Szkolna Akademia Przyszłości”- 
rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI”  

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.), o wartości szacunkowej nie 
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach 
wydanych  na podstawie art. 11 ust. 8  prawa zam. publicznych (poniżej 209 000 EURO) 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła:                                                                                                  Zatwierdzam 

Magdalena Wajdyk                                                                            Wójt Gminy Ostróda 

                                                                                                               Bogusław Fijas 
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ROZDZIAŁ 1 - Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Gmina Ostróda 

ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda 

Tel. 89 676 07 80, Fax. 89 676 07 90 

sekretariat@gminaostroda.pl 

        Godziny pracy Urzędu Gminy:   poniedziałek – piątek  7 30 – 15 30 

Strona internetowa:  

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz informacje dotyczące prowadzonego 
postępowania zamieszczane są w BIP na stronie informatycznej 
www.bip.gminaostroda.pl  zakładka zamówienia publiczne. 
 

ROZDZIAŁ 2 - Tryb udzielenia zamówienia 

2.1.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej                           
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z przepisami art. 39 – 46 
prawa zam. publicznych. 

2.2. Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 24aa ustawy PZP najpierw dokona oceny ofert, a 
następnie zbada, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
2.3.Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia używa się skrótu „pzp” należy 

rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 r. ( Dz. U. z 2015  poz. 2164 
z późn zm.) 

2.4.Ilekroć w dokumencie używa się skrót „SIWZ” należy rozumieć specyfikację istotnych 
warunków zamówienia. Specyfikacja wraz z załącznikami stanowi dokument, który 
obowiązuje wykonawców i zamawiającego podczas całego postępowania przetargowego. 

2.5. Zadanie  jest realizowane w ramach projektu współfinansowanego  w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-
2020.” 

 
ROZDZIAŁ – 3 Opis przedmiotu zamówienia 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odwozu dzieci ze szkół po zakończeniu zajęć 
dydaktycznych prowadzonych w ramach projektu ,,Szkolna Akademia Przyszłości”- 
rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI” 

Usługa została podzielona na IV części  
1) Część I - Trasa 1: 

Usługa polega na odwozie dzieci z klas IV – VI z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Tyrowie po zakończonych zajęciach realizowanych 3 dni w tygodniu okresie od 4 września 
2017 do 22 czerwca 2018 r. z wyłączeniem dni świątecznych, ustawowo wolnych oraz dni 
wolnych wynikających z organizacji pracy szkoły. 
Miejsce podstawienia: Tyrowo – Reszki – Nastajki – Ryńskie – Morliny – Ostróda – 
Kajkowo. Trasa, kolejność miejscowości mogą ulec modyfikacji w uzgodnieniu 
Zamawiającego z Wykonawcą. Razem 35 km/dziennie. Przyjęto, iż bus pokona 2940 km w 
okresie od 4 września 2017 r. do 22 czerwca 2018 r.  
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Liczba kilometrów może się zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od miejscowości, w 
których mieszkać będą dzieci uczestniczące w projekcie „Szkolna Akademia Przyszłości” – 
rozwijanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych w klasach IV – VI. Płatności 
podlegać będą rzeczywiście przejechane kilometry (od miejsca podstawienia busa do miejsca, 
w którym wysiądzie ostatni pasażer – uczestnik projektu) udokumentowane kartą pracy 
kierowcy. Za wykonaną usługę Wykonawca na podstawie karty pracy kierowców wystawi 
fakturę po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego. Zamawiający zobowiązany będzie do 
zapłaty poprawnie wystawionej faktury w terminie 14 dni licząc od dnia daty wpływu do 
Zamawiającego. 
Oferent zobowiązany będzie przeliczyć koszty realizowanej usługi na cenę 1 wozokilometra 
obejmującego wszelkie koszty realizacji (m.in. koszty pracy kierowcy, koszt paliwa, 
ubezpieczeń, napraw, amortyzacji pojazdu, dojazdu na miejsce rozpoczęcia realizacji usługi 
oraz powrotu do bazy po zakończonej realizacji, jak również innych niewymienionych 
kosztów związanych z realizacją usługi). 
 

2) Część II- Trasa 2: 
Usługa polega na odwozie dzieci z klas IV – VI ze Szkoły Podstawowej w Szyldaku po 
zakończonych zajęciach realizowanych 3 dni w tygodniu w okresie od 4 września 2017 do 
22 czerwca 2018 r. z wyłączeniem dni świątecznych, ustawowo wolnych oraz dni wolnych 
wynikających z organizacji pracy szkoły. 
 
Miejsce podstawienia: Szyldak – Wyżnice – Ostrowin – Grabin – Grabinek – Górka. 
Trasa, kolejność miejscowości mogą ulec modyfikacji w uzgodnieniu Zamawiającego z 
Wykonawcą. Razem 29 km/dziennie. Przyjęto, iż bus pokona 2436 km w okresie od 4 
września 2017 r. do 22 czerwca 2018 r.  
Liczba kilometrów może się zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od miejscowości, w 
których mieszkać będą dzieci uczestniczące w projekcie „Szkolna Akademia Przyszłości” – 
rozwijanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych w klasach IV – VI. Płatności 
podlegać będą rzeczywiście przejechane kilometry (od miejsca podstawienia busa do miejsca, 
w którym wysiądzie ostatni pasażer – uczestnik projektu) udokumentowane kartą pracy 
kierowcy. Za wykonaną usługę Wykonawca na podstawie karty pracy kierowców wystawi 
fakturę po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego. Zamawiający zobowiązany będzie do 
zapłaty poprawnie wystawionej faktury w terminie 14 dni licząc od dnia daty wpływu do 
Zamawiającego. 
Oferent zobowiązany będzie przeliczyć koszty realizowanej usługi na cenę 1 wozokilometra 
obejmującego wszelkie koszty realizacji (m.in. koszty pracy kierowcy, koszt paliwa, 
ubezpieczeń, napraw, amortyzacji pojazdu, dojazdu na miejsce rozpoczęcia realizacji usługi 
oraz powrotu do bazy po zakończonej realizacji, jak również innych niewymienionych 
kosztów związanych z realizacją usługi). 
 

3) Część III- Trasa 3: 
Usługa polega na odwozie dzieci z klas IV – VI ze Szkoły Podstawowej w Zwierzewie po 
zakończonych zajęciach realizowanych 3 dni w tygodniu w okresie od 4 września 2017 do 
22 czerwca 2018 r. z wyłączeniem dni świątecznych, ustawowo wolnych oraz dni wolnych 
wynikających z organizacji pracy szkoły. 
 
Miejsce podstawienia: Zwierzewo – Lubajny - Międzylesie – Stare Jabłonki. Trasa, 
kolejność miejscowości mogą ulec  modyfikacji w uzgodnieniu Zamawiającego z 
Wykonawcą. Razem 24 km/dziennie. Przyjęto, iż bus pokona 2016 km w okresie od 4 
września 2017 r. do 22 czerwca 2018 r.  
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Liczba kilometrów może się zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od miejscowości, w 
których mieszkać będą dzieci uczestniczące w projekcie „Szkolna Akademia Przyszłości” – 
rozwijanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych w klasach IV – VI. Płatności 
podlegać będą rzeczywiście przejechane kilometry (od miejsca podstawienia busa do miejsca, 
w którym wysiądzie ostatni pasażer – uczestnik projektu) udokumentowane kartą pracy 
kierowcy. Za wykonaną usługę Wykonawca na podstawie karty pracy kierowców wystawi 
fakturę po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego. Zamawiający zobowiązany będzie do 
zapłaty poprawnie wystawionej faktury w terminie 14 dni licząc od dnia daty wpływu do 
Zamawiającego. 
Oferent zobowiązany będzie przeliczyć koszty realizowanej usługi na cenę 1 wozokilometra 
obejmującego wszelkie koszty realizacji (m.in. koszty pracy kierowcy, koszt paliwa, 
ubezpieczeń, napraw, amortyzacji pojazdu, dojazdu na miejsce rozpoczęcia realizacji usługi 
oraz powrotu do bazy po zakończonej realizacji, jak również innych niewymienionych 
kosztów związanych z realizacją usługi). 
 

4) Część IV- Trasa 4: 
Usługa polega na odwozie dzieci z klas IV – VI ze Szkoły Podstawowej w Brzydowie po 
zakończonych zajęciach realizowanych 3 dni w tygodniu w okresie od 4 września 2017 do 
22 czerwca 2018 r. z wyłączeniem dni świątecznych, ustawowo wolnych oraz dni wolnych 
wynikających z organizacji pracy szkoły. 
 
Miejsce podstawienia: Brzydowo – Ornowo - Smykowo – Rudno. Trasa, kolejność 
miejscowości mogą ulec modyfikacji w uzgodnieniu Zamawiającego z Wykonawcą. Razem 
19 km/dziennie. Przyjęto, iż bus pokona 1596 km w okresie od 4 września 2017 r. do 22 
czerwca 2018 r.  
Liczba kilometrów może się zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od miejscowości, w 
których mieszkać będą dzieci uczestniczące w projekcie „Szkolna Akademia Przyszłości” – 
rozwijanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych w klasach IV – VI. Płatności 
podlegać będą rzeczywiście przejechane kilometry (od miejsca podstawienia busa do miejsca, 
w którym wysiądzie ostatni pasażer – uczestnik projektu) udokumentowane kartą pracy 
kierowcy. Za wykonaną usługę Wykonawca na podstawie karty pracy kierowców wystawi 
fakturę po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego. Zamawiający zobowiązany będzie do 
zapłaty poprawnie wystawionej faktury w terminie 14 dni licząc od dnia daty wpływu do 
Zamawiającego. 
Oferent zobowiązany będzie przeliczyć koszty realizowanej usługi na cenę 1 wozokilometra 
obejmującego wszelkie koszty realizacji (m.in. koszty pracy kierowcy, koszt paliwa, 
ubezpieczeń, napraw, amortyzacji pojazdu, dojazdu na miejsce rozpoczęcia realizacji usługi 
oraz powrotu do bazy po zakończonej realizacji, jak również innych niewymienionych 
kosztów związanych z realizacją usługi). 
 

3.2. Konkretne dni tygodnia zostaną ustalone z Wykonawcą po podpisaniu umów i po ustaleniu 
terminarza zajęć w pierwszych dwóch tygodniach roku szkolnego 2017/2018. Zamawiający 
dopuszcza sytuację w której odwóz na czterech powyższych trasach odbywał się będzie 
w tych samych dniach i w tych samych godzinach. 
 

3.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne trasy (części 
zamówienia).  Każdy Wykonawca może złożyć  ofertę częściową na jedną lub więcej części, 
zgodnie z dokonanym wyborem. Ilekroć w niniejszej specyfikacji jest mowa o ofercie rozumie 
się przez to ofertę częściową składaną przez Wykonawcę na część zamówienia. 
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Na każdą część przedmiotu zamówienia zostanie zawarta odrębna umowa.  

 

3.4. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
   

Wspólny Słownik Zamówień: 

Numer CPV Opis 

60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 

 

3.5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia  przez Wykonawcę, 
lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty 
bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują 
czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem usług, czyli tzw. pracowników 
fizycznych Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w 
zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę o prace w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.  z 2016 r. poz. 1666) 

 
3.6 Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie                  
o liczbie osób zatrudnionych przez Wykonawcę/Podwykonawcę na podstawie umowy                         
o pracę, wykonujących prace jak w pkt 3.5. 

3.7 Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia o liczbie osób wykonujących czynności, 
o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z pkt 3.5 
będzie traktowane jako niedopełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na 
podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w 
wysokości określonej w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez cały okres 
realizacji wykonanych przez nie czynności, w szczególności poprzez wezwanie do 
okazania dokumentów potwierdzających  bieżące opłacanie składek i należnych podatków 
z tytułu zatrudnienia ww. osób. Wykonawca ma obowiązek na wezwanie Zamawiającego 
przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie ww. osób na umowy o pracę. 

3.8 Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia. Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże część 
zamówienia, których cześć zamierza powierzyć podwykonawcom. 
Zgodnie z art. 36 b ust. 1, w przypadku zamówień na  usługi, które będą wykonywane w 
miejscu podległym bezpośrednio nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby 
przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia wykonawca,  o ile są już znane, podał 
nazwy i adres podwykonawców. Dane podwykonawców wykonawca podaje w 
formularzu ofertowym lub wówczas kiedy będą oni znani. 
Pozostałe wymagania i sposób postępowania w przypadku powierzenia wykonania części 
przedmiotu zamówienia  zawarte są w projekcie umowy (załącznik nr 7 do siwz) w tym: 
a. wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi  
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których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio 
zastrzeżeń lub sprzeciwu, 

b. informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają 
obowiązkowi przedkładania zamawiającemu. 

3.9 Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w 
trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, 
o którym mowa w art. 25 a ust. 1 lub oświadczenie lub dokumenty potwierdzające brak 
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  
Jeżeli zamawiający stwierdzi, ze wobec danego wykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

3.10 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Treść pkt 3.10. stosuje się wobec 
dalszych podwykonawców. 

 

ROZDZIAŁ 4 - Termin wykonania zamówienia 

4.1.Termin rozpoczęcia realizacji zadania – 4.09.2017. 

4.2.Termin zakończenia zadania- 22.06.2018. 

 
ROZDZIAŁ 5 - Warunki udziału w postępowaniu  
5.1. O udzielenie przedmiotu zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy  
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp. 
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b w zakresie: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej –  
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada  
aktualną licencję , o której mowa w art. 5 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku  
 o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 poz.1414 ze zm.) udzieloną na okres 
obejmujący termin wykonania zamówienia. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej  zamawiający nie stawia tego warunku. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej : 
- w zakresie zdolności technicznej -  zdolność techniczna  
Część I- IV  zamówienia Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy 
Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum  1 busem  na minimum 20 miejsc 
siedzących dopuszczonym do ruchu drogowego z aktualnym przeglądem 
technicznym i rejestracją dla każdej z tras- części zamówienia.  Zamawiający 
dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie wykazu narzędzi, wyposażenia 
zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania 
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 
zasobami – zgodnie z zasadą spełnia /nie spełnia. W przypadku składania oferty dla 
więcej niż jednej części, załącznik z wykazem należy wypełnić dla każdej części 
osobno.  

 
- w zakresie potencjału kadrowego – Wykonawca musi wykazać dysponowanie 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  - Wykonawca wykaże, że na czas 
realizacji zamówienia będzie dysponował personelem przewidzianym do realizacji 
zadania:  



Znak sprawy : ZP.271.12.2017                                                                                                                    7 
 

             Części I-II-III-IV  

 Wymagane jest wskazanie kierowców z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania      
pojazdami danego rodzaju tj. min. jeden kierowca na każdą cześć zamówienia. 

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych  
wraz  z ofertą oświadczeń i dokumentów wedle reguły spełnia / nie spełnia. W 
przypadku składania oferty dla więcej niż jednej części, załącznik z wykazem należy 
wypełnić dla każdej części osobno.  

 

  

5.2. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie warunki udziału w 
postępowaniu mogą spełnić łącznie. Żaden z wykonawców nie może podlegać 
wykluczeniu                                         z postępowania. 

5.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w oświadczeniu o spełnianiu warunków i oświadczeniu o niepodleganiu 
wykluczeniu.  

5.4. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału                        
w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu                                          
o niepodleganiu wykluczeniu. 

5.5. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez wykonawcę                       
do oferty dokumentów i oświadczeń, na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. Nie wykazanie w 
wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie 
wykonawcy z postępowania, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia 
dokumentów. 

5.6. Zamawiający nie przewiduje przesłanek wykluczenia wykonawcy, o których mowa  
w art. 24 ust. 5 pzp. 
 

ROZDZIAŁ 6 - Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających 
spełnienie warunków w prowadzonym postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia 
 
6.1.W celu wstępnego potwierdzenia  udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu                  

z postępowania do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia i informacje: 
     1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt 12-23pzp  (zał. 2 do 

SIWZ), 
2) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,                                                
o których mowa w art. 22 ust.1b pzp ( zał. 3 do SIWZ), 
3)w przypadku polegania za zasobach podmiotów trzecich wykonawca, który polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,                              
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,                       
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 

6.2. Dokumenty, które wykonawcy będą musieli złożyć na żądanie zamawiającego w terminie 
przez niego wskazanym, nie krótszym niż termin określony w art. 26 ust. 2 pzp (nie 
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krótszym niż 5 dni) i w formie określonej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia                                             
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126) (niżej 
wskazanych dokumentów nie należy dołączać do oferty, zamawiający zwróci się o 
właściwe dokumenty do wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona): 
 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na 
wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 
ust. 1 pkt 3 ustawy pzp: 

 

- aktualną licencję , o której mowa w art. 5 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku  o 
transporcie drogowym  (Dz. U. z 2013 poz.1414 ze zm.) udzieloną na okres obejmujący 
termin wykonania zamówienia. 

     
    Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na 

wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 
ust. 1 pkt 1 ustawy pzp 

 
1) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, , wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.  
(zał. Nr 5 do SIWZ); 

2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie 
do dysponowania tymi zasobami(zał. Nr 4 do SIWZ);  

6.3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 pzp wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp (tj. informacji                                         
z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,                            
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji                                        
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zał. nr 6 do siwz). 

6.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia.                          W celu weryfikacji, czy wykonawca polegając na 
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi 
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda 
dokumentów, które określają w szczególności: 
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
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doświadczenia, zrealizuje  usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
         Zobowiązanie podmiotu trzeciego należy dołączyć do oferty. 
 

6.5. Inne dokumenty niewymienione w pkt 6.1. – 6.4. , które należy złożyć wraz z 
formularzem ofertowym: 

     1) jeżeli uprawnienia do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentów 
dołączonych do oferty, wówczas do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale 
lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 
2) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
3) w przypadku spółki cywilnej należy przedłożyć stosowne umocowanie                                               
do reprezentowania wspólników spółki tj. umowa spółki cywilnej lub uchwała wspólników 
lub pełnomocnictwo. 

 
6.6. W przypadku dostępności oświadczeń i dokumentów w formie elektronicznej pod 

adresami internetowymi ogólnodostępnymi, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych 
baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

  

ROZDZIAŁ 7 - Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego                        
z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie 
osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 
 

7.1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje zamawiający oraz wykonawca przekazują zawsze pisemnie, faxem                            
(89 676 07 90) lub drogą elektroniczną (przetargi@gminaostroda.pl)  

7.2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski i informacje przekazywane przez Wykonawcę 
pisemnie winny być składane na adres: Urząd Gminy w Ostródzie ul. Jana III 
Sobieskiego 1 , 14-100 Ostróda. 

7.3. W celu sprawnego przekazywania informacji wykonawca zobowiązany jest podać                                         
w ofercie nr faksu oraz adres poczty elektronicznej, na które wykonawca będzie przesyłał 
informacje/zawiadomienia. 

7.4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane                               
za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną wymagają na zadanie każdej ze stron, 
niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

7.5.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji  
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić 
wyjaśnień, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert                                                        
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego 
nie później niż do dnia, w którym mija połowa terminu składania ofert.  

7.6. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekaże wykonawcom, którzy 
przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszcza treść zapytania i 
wyjaśnienia na stronie internetowej. 

7.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na 
stronie internetowej. 

7.8. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 
1) w sprawach przedmiotu zamówienia-  P. Magdalena Muraszko –fax. 89 676 07 86, 

przetargi@gminaostroda.pl 



Znak sprawy : ZP.271.12.2017                                                                                                                    10 
 

 
2) W sprawach proceduralnych – P. Magdalena Wajdyk–fax. 89 676 07 90, 

przetargi@gminaostroda.pl 
 

 ROZDZIAŁ  8 -  Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium 

ROZDZIAŁ 9 - Termin związania złożoną ofertą 

9.1. Zgodnie z art. 85 ustawy pzp wszyscy wykonawcy pozostają związani ofertą na okres                 
30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. 

9.2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody                      
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

9.3.Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg 
terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia. 

 

ROZDZIAŁ 10 - Opis sposobu przygotowania oferty 

10.1.Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z zapisami zawartymi w SIWZ                                 
i przygotować ofertę zgodnie z wymogami określonymi w tym dokumencie. 

10.2.Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.  
10.3.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 
10.4.Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych                                     

do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym                                        
i wymaganiami ustawowymi.  

10.5. Załączniki do oferty winny być złożone na drukach stanowiących załączniki do SIWZ 
lub zgodne ze wzorem tych druków pod warunkiem zachowania ich merytorycznej treści. 

10.6.Ofertę należy sporządzić w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze, 
długopisem lub nieścieralnym atramentem). Dokumenty sporządzone w języku obcym są 
składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza 
przysięgłego.  

10.7.Zaleca się aby wszystkie zapisane strony wraz z załącznikami były kolejno 
ponumerowane. 

10.8.Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest                                 
to dopuszczone przez zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę podpisującą 
ofertę. 

 
10.9. Dokumenty składające się na ofertę: 

1) Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. Upoważnienie osób 
podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. 
Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego 
status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 
Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a pzp oraz dotyczące 
podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są 
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w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za 
zgodność 
z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub 
sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

2) Załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek 
wykluczenia z postępowania; 

3) Załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania 
warunków udziału w postępowaniu; 

4) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien 
zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenia zamówienia publicznego, 
ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, także oświadczenie o 
przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie 
zamówienia. Dokument ten winien być podpisany przez wszystkich Wykonawców 
ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez 
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia 
dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. Jeżeli oferta 
Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę 
tych Wykonawców. 
5)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

 
10.10. Informacje zawarte w ofercie, zgodnie z art. 8 ust. 3 pzp nie ujawnia się informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie 
mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Stosowne zastrzeżenie wykonawca powinien złożyć na druku 
FORMULARZA OFERTOWEGO. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa 
składane w ofercie wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób (np. 
poprzez złożenie w/w dokumentów w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 
,,tajemnica przedsiębiorstwa” lub poprzez spięcie (zszycie) oddzielnie od pozostałych, 
jawnych elementów oferty). 
 

10.11. Zmiana i wycofanie oferty: 
1) Zgodnie z art. 84 ustawy wykonawca może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić lub wycofać ofertę, 
2) O wprowadzaniu zmian lub wycofania oferty należy pisemnie powiadomić 

zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert. 
3) Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać złożenie 

oferty pod warunkiem, ze wykonawca złoży powiadomienie na takich zasadach jak 
złożenie oferty oznaczając odpowiednio„ ZP.271.12.2017 ZMIANA 
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OFERTY/WYCOFANIE OFERTY”  
4) Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA OFERTY zostaną otwarte przy otwieraniu 

oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania 
zmian, zostaną dołączone do oferty. 

5) Koperta oznakowana dopiskiem WYCOFANE nie będzie otwierana. 
 

ROZDZIAŁ 11 - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

11.1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy  Ostróda  ul. Jana III 
Sobieskiego 1,14-100 Ostróda, w sekretariacie (I piętro) w terminie  
do dnia  4.08.2017  do godz. 8 30. 

11.2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę otrzymania i zarejestrowania jej w siedzibie 
Zamawiającego. 

11.3. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin 
przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. 
Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich 
nienaruszalność. 

11.4. Koperta (opakowanie) powinna być opisana: Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III 
Sobieskiego 1,14-100 Ostróda z dopiskiem: „PRZETARG NIEOGRANICZONY ,, Odwóz 
dzieci w ramach projektu Szkolna akademia przyszłości- rozwijanie kompetencji 
matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI” – nie otwierać przed dniem 4.08.2017 r. 
godz. 9 00/. 

11.5.Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, poczty kurierskiej należy 
przygotować w sposób określony w pkt. 11.4. i przesłać w zewnętrznym opakowaniu 
zaadresowanym na Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1. 14-100 Ostróda 

11.6.Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez jej 
otwierania. 

11.7. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 4.08.2017 r. o godz. 900 w siedzibie 
zamawiającego w pokoju nr 7 (sala konferencyjna). 

  11.8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć   na sfinansowanie zadania. 

  

ROZDZIAŁ 12 - Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1.Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2.Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych składników: 

1) Cena – 60% 

2) serwis – czas podstawienia pojazdu zastępczego – 40% 

 

Ad. 1) Cena – 60%: 

Zamawiający dokona oceny ofert w ramach tego kryterium na podstawie poniższego wzoru: 

 

          najniższa cena brutto spośród badanych ofert 



Znak sprawy : ZP.271.12.2017                                                                                                                    13 
 

wartość punktowa oferty  = ___________________________________________________  x 60% 

                      cena brutto badanej oferty 

 

Ad. 2) Serwis – czas podstawienia pojazdu zastępczego  - 40%   

 do 30 minut – 40 pkt. 
 do 60 minut – 20 pkt. 
 do 90 minut – 10 pkt. 
 

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie i czasie serwisu, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. 

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaproponować wykonania zamówienia po 
cenach wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.  

   Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w 
oparciu o podane kryteria wyboru, podpisując umowę, której wzór stanowi załącznik do 
niniejszej specyfikacji.  

 

ROZDZIAŁ 14 - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać 
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 
 
14.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, 
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny 
ofert i łączną punktację, 
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,                                   
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 pzp, braku równoważności lub braku 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 
4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu,  

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
14.2. Zamawiający zawiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie 

i miejscu zawarcia umowy. 
14.3. W przypadku, gdy została wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie                                                 

o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego 
musi być przedłożona umowa regulująca współpracę tych wykonawców. 

14.4. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi jednocześnie wszystkich 
wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Zawiadomienie zostanie 
przesłane pocztą elektroniczną lub/i potwierdzone pocztą tradycyjną. 

14.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje                         
na stronie internetowej – BIP urzędu. 
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14.6. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później 
jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Zamawiający może podpisać umowę 
w terminie wcześniejszym, jeśli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta i 
wówczas kiedy                      w postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

 

ROZDZIAŁ 15 - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy 

Zamawiający nie żąda wniesienia należytego wykonania umowy 

 

ROZDZIAŁ - 16 Zawieranie umowy oraz istotne postanowienia, które 
zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
 
16.1.Umowa będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania                                

o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane w projekcie umowy 
będące załącznikiem do SIWZ, z uwzględnieniem treści oferty wykonawcy.  

16.2. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć  
następujące dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy Wykonawcy w 
przypadku ich niedostarczenia: 

     1) wykonawcy realizujący wspólnie Umowę zobowiązani są przedstawić kopię umowy 
określającej przede wszystkim: zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy 
realizacji Umowy, termin związania porozumieniem na czas nie krótszy niż czas 
wynikający                               z Umowy, wskazanie przedstawiciela, zapis o wspólnej i 
solidarnej odpowiedzialności                        w zakresie realizacji przedmiotu Umowy. 

 
16.3.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną                        

na piśmie,  w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany 
nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy. 

16.4.Postanowienia umowy istotne dla zamawiającego zawarte zostały w projekcie umowy, 
który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 

 
 
ROZDZIAŁ 17 - Inne informacje 

17.1.Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców. 
17.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
17.3. Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania oferty wariantowej. 
17.4. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych. 
17.5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
17.6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
17.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
17.8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczki na poczet wykonania niniejszego 

zamówienia.  
17.9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
17.10. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
17.11. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy 
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ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2015,                      
poz. 2164 ze zm.). 

 
ROZDZIAŁ 18 - Pouczenia o środkach ochrony prawnej 

Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia 
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidzianej                                        
w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 

ROZDZIAŁ 19 - Postanowienia końcowe 

19.1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy 
ustawy pzp ze stosowanymi aktami wykonawczymi,  

19.2.Ujawnienie uczestnikom postępowania treści protokołu, ofert oraz wszelkich informacji 
zawartych w składanych oświadczeniach i zaświadczeniach w trakcie prowadzonego 
postępowania za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania                 
o udzielenie zamówienia publicznego w tym informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
odbywać się będzie, po złożeniu wniosku. 

 
ROZDZIAŁ 20 - Załączniki stanowiące integralną część SIWZ: 

1 - formularz oferty - załącznik nr 1.1-1.4.                                                     
2 - oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia - załącznik nr 2                                                     
3- oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu  - 

załącznik nr 3                                                                                                  
4- wykaz narzędzi  - załącznik nr 4                                                                                         
5- wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia - załącznik nr 5                                                       
6 -oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 6 
7- projekt umowy - załącznik nr 7                                                   
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załącznik nr 1.1 do 
SIWZ 

 

   
FORMULARZ OFERTOWY dla cz. 1 zamówienia  

 
     

                                                                                                        GMINA OSTRÓDA 

    ul. Jana III Sobieskiego 1 

                   14-100 Ostróda  

OFERTA 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: 

„Odwóz dzieci w ramach projektu ,,Szkolna Akademia Przyszłości”- rozwijanie 
kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI”  

  

A. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Część I –  Tyrowo – Reszki – Nastajki – Ryńskie – Morliny – Ostróda – Kajkowo, 35 km 

dziennie, 2940km w ciągu realizacji umowy 

B. DANE WYKONAWCY: 
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca 
ofertę:………………..…………………………………. 

Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………
….……….…………….……………...….………... 

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

Adres:…………………………………………………………………………………………
……………..……..……..……..…....…………………………………………………………
……………………………………… Osoba odpowiedzialna za kontakty z 
zamawiającym:.…………………………………………..……………………………………
….. 
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Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 
postępowaniem: 
faks…………………………………………………………………………………………... 

email……………………………………………………………………………………………
………………………………….….…..……………… 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): 
……………………………………………………….……………………….. 
………………………………………………………………………………... 

C. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA: 
Ilość km – 2940km  X stawka za km brutto  …………………………….= cena ofertowa 
brutto  
Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za  łączną cenę ofertową*: 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA 
BURTTO PLN 

 
 
……………………………………………………
………...zł  
słownie: 
………………………………………………… zł  
w tym: podatek vat......................zł  
stawka za 1 km brutto …………………….. zł   

 

 

 Serwis – czas podstawienia busa  …….... minut  

 
 

 
* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, 

uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z 
niniejszą SIWZ 

 

 

D. Wykonawca oświadcza że: 
1) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia 

ofert (włącznie z tym dniem); 
2) Zapoznał się szczegółowo ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a także z 

załączoną do niej dokumentacją techniczną i innymi dokumentami stanowiącymi 
załączniki do tej specyfikacji; 

3) Oferta przez niego sporządzona na podstawie specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia zawiera wszystkie elementy niezbędne do realizacji zamówienia; 

4) Akceptuje istotne dla Zamawiającego postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i załączonych do niej dokumentach. 

 

E. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA 
ZAMÓWIENIA: 
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1) Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego; 

 
2) Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji 

umowy  jest 
..............................................................................................................................................
........................... 
e-mail: ………...……........………….…………………..……....….tel./fax: 
.....................................................………………..; 

4) ……………………………………………………………………………………………
………………… 

 

F. PODWYKONAWCY: 
Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia Jeżeli jest to wiadome, 
należy podać również dane proponowanych podwykonawców) 

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

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

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

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

 

……………………………………………
…………. 

pieczęć Wykonawcy 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy 
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      załącznik nr 1.2 do SIWZ 

 

   
FORMULARZ OFERTOWY dla cz. 2 zamówienia  

 
     

                                                                                                                     GMINA 
OSTRÓDA 

    ul. Jana III Sobieskiego 1 

                   14-100 Ostróda  

OFERTA 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: 

„Odwóz dzieci w ramach projektu ,,Szkolna Akademia Przyszłości”- rozwijanie 
kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI”  

  

A. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Część II –  Szyldak – Wyżnice – Ostrowin – Grabin – Grabinek – Górka, 29 km dziennie, 

2436km w ciągu realizacji umowy 

B. DANE WYKONAWCY: 
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca 
ofertę:………………..…………………………………. 

Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………
….……….…………….……………...….………... 

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

Adres:…………………………………………………………………………………………
……………..……..……..……..…....…………………………………………………………
……………………………………… Osoba odpowiedzialna za kontakty z 
zamawiającym:.…………………………………………..……………………………………
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….. 

Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 
postępowaniem: 
faks…………………………………………………………………………………………... 

email……………………………………………………………………………………………
………………………………….….…..……………… 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): 
……………………………………………………….……………………….. 
………………………………………………………………………………... 

C. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA: 
Ilość km – 2436 km  X stawka za km brutto  …………………………….=  cena ofertowa 
brutto  
Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za  łączną cenę ofertową*: 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA 
BURTTO PLN 

 
 
……………………………………………………
………...zł  
słownie: 
………………………………………………… zł  
w tym: podatek vat......................zł  
stawka za 1 km brutto …………………….. zł   

 

 

 Serwis – czas podstawienia busa  …….... minut  

 
 

 
* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, 

uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z 
niniejszą SIWZ 

 

 

D. Wykonawca oświadcza że: 
5) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia 

ofert (włącznie z tym dniem); 
6) Zapoznał się szczegółowo ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a także z 

załączoną do niej dokumentacją techniczną i innymi dokumentami stanowiącymi 
załączniki do tej specyfikacji; 

7) Oferta przez niego sporządzona na podstawie specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia zawiera wszystkie elementy niezbędne do realizacji zamówienia; 

8) Akceptuje istotne dla Zamawiającego postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i załączonych do niej dokumentach. 
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E. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA 
ZAMÓWIENIA: 

3) Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego; 

 
4) Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji 

umowy jest 
..............................................................................................................................................
........................... 
e-mail: ………...……........………….…………………..……....….tel./fax: 
.....................................................………………..; 

5) ……………………………………………………………………………………………
………………… 

 

F. PODWYKONAWCY: 
Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia Jeżeli jest to wiadome, 
należy podać również dane proponowanych podwykonawców) 

5) ..............................................................................................................................................
........... 

6) ..............................................................................................................................................
........... 

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

8) ..............................................................................................................................................
........... 

 

……………………………………………
…………. 

pieczęć Wykonawcy 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy 
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                                                                                                                 załącznik nr 1.3 do SIWZ 

 

   
FORMULARZ OFERTOWY dla cz. 3 zamówienia  

 
     

                                                                                                                     GMINA 
OSTRÓDA 

    ul. Jana III Sobieskiego 1 

                   14-100 Ostróda  

OFERTA 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: 

„Odwóz dzieci w ramach projektu ,,Szkolna Akademia Przyszłości”- rozwijanie 
kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI”  

  

A. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Część III –  Zwierzewo – Lubajny - Międzylesie – Stare Jabłonki, 24 km dziennie, 2016 km 

w ciągu realizacji umowy 

B. DANE WYKONAWCY: 
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca 
ofertę:………………..…………………………………. 

Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………
….……….…………….……………...….………... 

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

Adres:…………………………………………………………………………………………
……………..……..……..……..…....…………………………………………………………
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……………………………………… Osoba odpowiedzialna za kontakty z 
zamawiającym:.…………………………………………..……………………………………
….. 

Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 
postępowaniem: 
faks…………………………………………………………………………………………... 

email……………………………………………………………………………………………
………………………………….….…..……………… 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): 
……………………………………………………….……………………….. 
………………………………………………………………………………... 

C. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA: 
Ilość km – 2016km  X stawka za km brutto  …………………………….=  cena ofertowa 
brutto  
Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za  łączną cenę ofertową*: 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA 
BURTTO PLN 

 
 
……………………………………………………
………...zł  
słownie: 
………………………………………………… zł  
w tym: podatek vat......................zł  
stawka za 1 km brutto …………………….. zł   

 

 

 Serwis – czas podstawienia busa  …….... minut  

 
 

 
* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, 

uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z 
niniejszą SIWZ 

 

 

D. Wykonawca oświadcza że: 
9) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia 

ofert (włącznie z tym dniem); 
10) Zapoznał się szczegółowo ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a także z 

załączoną do niej dokumentacją techniczną i innymi dokumentami stanowiącymi 
załączniki do tej specyfikacji; 

11) Oferta przez niego sporządzona na podstawie specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia zawiera wszystkie elementy niezbędne do realizacji zamówienia; 

12) Akceptuje istotne dla Zamawiającego postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i załączonych do niej dokumentach. 
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E. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA 
ZAMÓWIENIA: 

5) Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego; 

 
6) Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji 

umowy jest 
..............................................................................................................................................
........................... 
e-mail: ………...……........………….…………………..……....….tel./fax: 
.....................................................………………..; 

6) ……………………………………………………………………………………………
………………… 

 

F. PODWYKONAWCY: 
Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia Jeżeli jest to wiadome, 
należy podać również dane proponowanych podwykonawców) 

9) ..............................................................................................................................................
........... 

10) ..............................................................................................................................................
........... 

11) ..............................................................................................................................................
........... 

12) ..............................................................................................................................................
........... 

 

……………………………………………
…………. 

pieczęć Wykonawcy 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy 
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                                                                                                                 załącznik nr 1.4 do SIWZ 

 

   
FORMULARZ OFERTOWY dla cz. 4 zamówienia  

 
     

                                                                                                                     GMINA 
OSTRÓDA 

    ul. Jana III Sobieskiego 1 

                   14-100 Ostróda  

OFERTA 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: 

„Odwóz dzieci w ramach projektu ,,Szkolna Akademia Przyszłości”- rozwijanie 
kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI”  

  

A. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Część IV –  Brzydowo – Ornowo - Smykowo – Rudno, 19 km dziennie, 1596 km w ciągu 

realizacji umowy 

B. DANE WYKONAWCY: 
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca 
ofertę:………………..…………………………………. 

Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………
….……….…………….……………...….………... 

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

Adres:…………………………………………………………………………………………
……………..……..……..……..…....…………………………………………………………
……………………………………… Osoba odpowiedzialna za kontakty z 
zamawiającym:.…………………………………………..……………………………………
….. 

Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 
postępowaniem: 
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faks…………………………………………………………………………………………... 

email……………………………………………………………………………………………
………………………………….….…..……………… 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): 
……………………………………………………….……………………….. 
………………………………………………………………………………... 

C. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA: 
Ilość km – 1596 km  X stawka za km brutto  …………………………….=  cena ofertowa 
brutto  
Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za  łączną cenę ofertową*: 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA 
BURTTO PLN 

 
 
……………………………………………………
………...zł  
słownie: 
………………………………………………… zł  
w tym: podatek vat......................zł  
stawka za 1 km brutto …………………….. zł   

 

 

 Serwis – czas podstawienia busa  …….... minut  

 
 

 
* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, 

uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z 
niniejszą SIWZ 

 

 

D. Wykonawca oświadcza że: 
13) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia 

ofert (włącznie z tym dniem); 
14) Zapoznał się szczegółowo ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a także z 

załączoną do niej dokumentacją techniczną i innymi dokumentami stanowiącymi 
załączniki do tej specyfikacji; 

15) Oferta przez niego sporządzona na podstawie specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia zawiera wszystkie elementy niezbędne do realizacji zamówienia; 

16) Akceptuje istotne dla Zamawiającego postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i załączonych do niej dokumentach. 

 

E. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA 
ZAMÓWIENIA: 

7) Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego; 
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8) Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji 

umowy jest 
..............................................................................................................................................
........................... 
e-mail: ………...……........………….…………………..……....….tel./fax: 
.....................................................………………..; 

7) ……………………………………………………………………………………………
………………… 

 

F. PODWYKONAWCY: 
Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia Jeżeli jest to wiadome, 
należy podać również dane proponowanych podwykonawców) 

13) ..............................................................................................................................................
........... 

14) ..............................................................................................................................................
........... 

15) ..............................................................................................................................................
........... 

16) ..............................................................................................................................................
........... 

 

……………………………………………
…………. 

pieczęć Wykonawcy 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia   
 

                                            GMINA  OSTRÓDA 
ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda 

                                                                                                                             
Wykonawca: 
…………………………………………
……………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności                 
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
reprezentowany przez: 
…………………………………………
………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 
 
 

Oświadczenie wykonawcy 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa) 
 
 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Odwóz dzieci w 
ramach projektu Szkolna Akademia Przyszłości-rozwój kompetencji matematyczno-
przyrodniczych”, prowadzonego przez Gminę Ostróda, oświadczam, co następuje: 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 

12-23 ustawy. 
 
Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r. 
 

………………………………………… 
(podpis) 

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

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

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY 
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 
postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….………… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r. 

………………………………………… 
(podpis) 

 
 
 
 
 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa 
w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO 

PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną 
nazwę/firmę, adres, a także 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu                                         
z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r. 
 
 

     ………………………………………… 
        (podpis) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu 
W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część wypełnić dla każdej części osobno 

                                              
GMINA  OSTRÓDA 

ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda 
Wykonawca: 
…………………………………………
……………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności                 
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
reprezentowany przez: 
…………………………………………
………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 
 

Oświadczenie wykonawcy 
 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa) 

 
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Odowóz dzieci w 
ramach projektu Szkolna Akademia Przyszłości-rozwój kompetencji matematyczno-
przyrodniczych” część ......, prowadzonego przez Gminę Ostróda , oświadczam, co 
następuje: 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 
w …………..…………………………………………………..……………………………… 
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki 
udziału w postępowaniu). 
Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r. 

………………………………………… 
podpis) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 
PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
określonych przez zamawiającego w ………………………………………………………...… 
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki 
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udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
…………………………..………………………………………………………………………
…………………………, w następującym zakresie………………………..……………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 
 
Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r. 

………………………………………… 
(podpis) 
Załącznik  nr 4 do SIWZ 

 

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 
usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania 
tymi zasobami. – dla ........... części zamówienia. (wypełnić osobno dla każdej części) 

 

Data:  .............................................................................  

Nazwa wykonawcy:  .............................................................................  

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

Siedziba wykonawcy:  .............................................................................  

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

Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia pojazdów, jakie posiada wykonawca, 

wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje potencjałem technicznym 

niezbędnym do wykonania zamówienia. 

Lp. Typ pojazdu , ilość miejsc  Podstawa do dysponowania  

Wpisać, na jakiej podstawie 

Wykonawca może dysponować pojazdem 

np. zasoby własne, umowa użyczenia 

   

   

 

 

          _________________________________ 

 Podpis osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli 
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w imieniu Wykonawcy 
oraz pieczątka / pieczątki 

 
 
 
 
 

Załącznik Nr 5 do SIWZ 
...................................................................... 

(pieczęć adresowa firmy wykonawcy/wykonawców) 

 

WYKAZ  OSÓB –wypełnić osobno dla każdej części zamówienia 

 

Znak postępowania: ZP.271.12.2017 

 

A/. Oświadczamy, że przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego na realizację inwestycji pn ,,Odwóz dzieci w ramach projektu Szkolna 
Akademia Przyszłości-rozwój kompetencji matematyczno- przyrodniczych” 
......część zamówienia skierujemy następujące osoby: 

Imię i nazwisko 

 

Posiadane uprawnienia  

(kwalifikacje zawodowe  

w krajowym drogowym 

przewozie osób) 

 

 

doświadczenie 

 

  

 

Oświadczamy, że dysponujemy/będziemy dysponować* potencjałem kadrowym 

posiadającym niezbędne kwalifikacje do wykonania zamówienia. 

 

                                                                                      ........................................................ 
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      podpis osoby uprawnionej do 
reprezentowania         
wykonawcy  

 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie  o  przynależności do grupy kapitałowej 
  
 

                                            GMINA  OSTRÓDA 
ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda 

                                                                                                                             
                                                                                                                             
Wykonawca: 
…………………………………………
……………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności                 
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Dotyczy: ,,Odwóz dzieci w ramach projektu Szkolna Akademia Przyszłości-rozwój 
kompetencji matematyczno-przyrodniczych”, prowadzonego przez Gminę 
Ostróda 

Oświadczam, że: 
 
1) nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184  z późn. zm.)* 

2) należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji 
i konsumentów, w załączeniu lista podmiotów należących do grupy*: 

a) ……………………………………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………………………………… 

c) ……………………………………………………………………………………… 

d) ……………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że istniejące między członkami grupy powiązania nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji  w postępowaniu o udzielenie zamówienia z następujących powodów: 

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

 
Miejscowość …………………….……., dnia ………….……. r. 
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…………………………………………….……… 

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby 
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

     
 
Wykonawca na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP dostarcza oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ( nie wcześniej). Wraz z oświadczeniem, wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

Załącznik Nr 7 do SIWZ 

UMOWA (projekt)  dla części I i II i III i IV  zamówienia 

 

Zawarta  w dniu ……………...  w ………………….pomiędzy  

Gminą Ostróda z siedzibą w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego1, 14-100 Ostróda, 
reprezentowaną przez Wójta Gminy Ostróda – Bogusława Fijasa 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Teresy Ołowskiej 

zwaną w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,  

a 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

NIP......................................................................... 

REGON.................................................................. 

KRS ………………………………………………….. 

zwaną dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez: 

………………………………………………… 

 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty częściowej Wykonawcy na  
realizację usługi  pn. „Odwóz  dzieci w ramach projektu ,,Szkolna Akademia Przyszłości”- 
rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI” – część: 
....................................... zostaje zawarta umowa o następującej treści. 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 

 

Przedmiotem zamówienia są usługi przewozowe – ........................................ 

3  dni w tygodniu, z wyłączeniem dni świątecznych i dni ustawowo wolnych od pracy, przerw 
świątecznych. 
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1. Wykonawca zobowiązuje się, że prace fizyczne związane z wykonywaniem usług 
objętych zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, będą 
wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę (tzw. pracownicy fizyczni). 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy; 
i/lub 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności , 
adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
i/lub 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
i/lub 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
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podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności 
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 
umownej w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
                                                                     §2 

 

 

1. .Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest utożsamiany z jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

 

2. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 
zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

§3 

Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnych za realizację 
postanowień umowy są: 

- ze strony Zamawiającego – …………………………… 

- ze strony Wykonawcy – ……………………………………. 

 

§4 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pojazdu zastępczego zapewniającego 
równorzędny lub wyższy poziom świadczonej usługi w przypadku awarii pojazdu, za 
pomocą, którego świadczy usługę. Koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Czas podstawienia pojazdu zastępczego …………………………. zgodnie ze złożoną ofertą.  

 

§5 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 4.09.2017r.  do dnia 22. 06.2018r. 

 

§6 

W razie zaistnienia zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
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okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§7 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron 
wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
1) Niedopuszczalne są, pod rygorem nieważności, zmiany istotnych postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z wyjątkiem zmiany wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w zakresie 
wysokości należnego podatku; 

2. Zamawiający w czasie realizacji przedmiotu zamówienia zastrzega sobie prawo do 

zmiany czasu odwożenia dzieci, trasy i ilości kursów, a tym samym długości 

przejazdu w przypadku zmian wynikających z organizacji roku szkolnego, jak również 

innych okoliczności o obiektywnym charakterze. 

3. W przypadku, gdy zmiany, o których mowa w ust. 3  wpływają na łączną wartość 
umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany łącznej wartości umowy 
określonej  w §  8 ust.2. 

4. Wysokość wynagrodzenia netto, w przypadku o którym mowa w ust. 2, nie podlega 
zmianie.  

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w zakresie, o którym 
mowa w ust. 2 , dokonywana będzie w drodze aneksu do umowy, w sytuacji 
wykazania przez Wykonawcę wpływu zmiany na koszty wykonania zamówienia. 
Zmiana dokonywana będzie ze skutkiem na dzień ustalonego przez Zamawiającego i 
wykazanego przez Wykonawcę wywarcia przez zmianę, o której mowa w ust. 2, 
wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

6. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić fakt zaistnienia zmiany, o której mowa w ust. 2 
, oraz wykazać jej wpływ na koszty wykonania zamówienia w terminie 14 dni: od dnia, 
w którym wpływ zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę nastąpił 
lub od dnia, w którym Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności, 
wymaganej od niego jako przedsiębiorcy, mógł się o wpływie zmiany dowiedzieć. W 
przypadku zgłoszenia faktu zaistnienia zmiany po upływie terminu lub jej 
niezgłoszenia, Strony przyjmują, że zaistniała zmiana nie miała wpływu na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

7. Wykonawca, celem wykazania wpływu zmiany na koszty wykonania zamówienia, 
może posłużyć się dowolnym dowodem pozwalającym na obiektywną weryfikację 
wpływu rzeczonej zmiany, w szczególności dokumentami urzędowymi lub opiniami 
biegłych, przy czym zobowiązany jest wykazać wpływ zmiany w zakresie: 

     1)  terminu, od którego zmiana ma wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz  

     2)  wysokości wzrostu kosztów wykonania zamówienia po stronie Wykonawcy 
wynikającego z tej zmiany.  

     9. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w §8  ust. 2, odpowiadać będzie 
wprost  proporcjonalnie wzrostowi kosztów Wykonawcy wywołanego wystąpieniem 
przypadku, o którym mowa w ust. 2. 
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§8 

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z przyjętą ofertą tj. cena za 1 km 

dowozu:..................................................... 

2. Łączna wartość umowy nie przekroczy kwoty cena za km x .....km .............................zł. 

3. Wykonawca gwarantuje stałość ceny ustalonej w ust. 1 z zastrzeżeniem  § 7 ust. 2 i 3. 

4. W cenie za  kilometr zawarty  jest również dojazd na trasę. 

 

5. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego  przelewem w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia mu prawidłowo wystawionej częściowej faktury VAT,  na koniec każdego 
miesiąca wraz z protokołem odbioru z którego wynikać będą trasy przejazdu i ilości 
kilometrów - na rachunek bankowy Wykonawcy. 

6.Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo w zakresie świadczenia usług, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę.  

7.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii podpisanej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi. 

8.Bezpośrednia zapłata na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy obejmuje 
wyłącznie umówione i wymagalne wynagrodzenie bez ewentualnych odsetek lub innych 
należności pobocznych. 

9.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji. 

10.Po upływie wyznaczonego terminu, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający zweryfikuje 
uwagi Wykonawcy, względnie w przypadku nie zgłoszenia uwag, po upływie wyznaczonego 
terminu, Zamawiający: 

1) nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże nie zasadność takiej zapłaty; 

2) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia wątpliwości co do 
podstawy lub wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy 
albo 

3) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

11.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 6, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzeniem należnym Wykonawcy. 
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12.Zamawiający dokona zapłaty na rzecz Wykonawcy, jeżeli ten udokumentuje 
Zamawiającemu wywiązanie się z zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu zapłaty przez 
Zamawiającego faktury końcowej na rzecz Wykonawcy, w szczególności poprzez 
przedłożenie stosownego oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

13.Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje składniki związane z jej realizacją oraz 
należne narzuty, zyski, podatki, składki oraz opłaty związane z wykonaniem postanowień 
umowy. 

14.Podstawą do zapłaty za wykonany i odebrany przedmiot, zgodnie ze specyfikacją potrzeb 
Zamawiającego określoną w zamówieniu, jest faktura częściowa  wraz z kartą pracy 
kierowcy potwierdzona przez Dyrektora Szkoły. 

§9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy, 
gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca. 

2. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 
ustawowe za opóźnienie. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za oddelegowanie do wykonywania 
usług wskazanych w § 1, osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - w 
wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100) za każdy stwierdzony przypadek 
(kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli zamawiający 
podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę); 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odmowę przedłożenia do wglądu 
lub nieprzedłożenie w terminie któregokolwiek z dowodów, o których mowa w § 1 ust. 3 w 
wysokości 500 zł za każdy przypadek. Kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć 
tej samej osoby w przypadku nieprzedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenia w terminie 
przez Wykonawcę ww. dokumentów. 

§10 

Postanowienia końcowe: 

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę, kierując swe roszczenia do 
Zamawiającego. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią 
inaczej. 

3. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu 
prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i 
likwidacyjnego. 

4. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy Strony rozstrzygać będą 
polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez 
właściwy dla siedziby Zamawiającego  sąd powszechny. 

5. Zamawiający może dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne. 
6. Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 

dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. 
 

§11 
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Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1. Formularz ofertowy wykonawcy, 
2. SIWZ 

 

 ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA:   

 

 

 

 

 

 


