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Nazwa nadana zamówieniu:  

 

„Świadczenie usług transportowych realizowanych na podstawie biletów 

miesięcznych w zakresie dowozu i odwozu uczniów do/z placówek oświatowych 

na terenie gminy Bodzentyn w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.” 

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - zwane dalej „postępowaniem” - prowadzone jest 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

 

(t .j. Dz.U z 2018 r. poz.1986 ), zwanej dalej „Pzp”. 

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie wyraża zgody na 

złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym. 

 

 

 

 

Z a t w i e r d z i ł:  

KIEROWNIK Centrum Oświaty 

 w Bodzentynie 

inż. Maria Miziewicz 

Bodzentyn,  listopad 2018 r.  
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I. ZAMAWIAJĄCY  
  

Gmina Bodzentyn – Centrum Obsługi Oświaty w Bodzentynie 

ul. Suchedniowska 3, 26–010 Bodzentyn 

tel. 41 3115 799, fax. 41 3115 114  

www.bodzentyn.bip.jur.pl 

NIP: 6572927244 

 

 

II. TRYB POSTĘPOWANIA 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 

r. poz.1579). Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

2. Ilekroć w niniejszym SIWZ użyte jest pojęcie „ustawa Pzp” należy przez to rozumieć ustawę Prawo 

zamówień publicznych, o której mowa powyżej.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. wraz  

z aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

4. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa PZP w pierwszej kolejności dokona 

oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
  

1. Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług transportowych realizowanych na podstawie 

biletów miesięcznych w zakresie dowozu i odwozu uczniów do/z niżej wymienionych placówek 

oświatowych na terenie gminy Bodzentyn”: 

 

a) Gimnazjum w Bodzentynie - planowana liczba biletów 68– dla uczniów z następujących 

miejscowości: 

 

Wola Sszczygiełkowa    7 osób 

Dąbrowa Dolna      3 osób 

Grabków        3 osób 

Dąbrowa Górna      4 osób 

Celiny       4 osób 

Wilków       6 osób 

Krajno Zagórze      1 osoby 

Święta Katarzyna     4 osób 

Grabowa       2 osób 

Śniadka       3 osób 

Sieradowice      6 osób 

Parcele       1 osoby 

Tarczek       2 osoby 

Leśna       9  osób  
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Psary Kąty       4 osób 

Psary Podłazy       4 osób 

Psary Stara Wieś     5 osób 

 

b) Szkoła Podstawowa w Bodzentynie - planowana liczba biletów 129 – dla uczniów 

z następujących miejscowości: 

 

Celiny      25 osób 

Dąbrowa Górna    32 osoby 

Dąbrowa Dolna    19 osób 

Grabków       4 osoby 

Sieradowice Pierwsze    13 osób 

Sieradowice Drugie      4 osoby 

Sierdowice Parcele     8 osób 

Parcele       3 osoby 

Śniadka Druga      3 osoby 

Tarczek       4 osoby 

Bodzentyn ul. Opatowska    4 osoby 

Wola Szczygiełkowa     6 osób 

Jeziorko        4 osoby 

c) Samorządowe Przedszkole –planowana liczba biletów 6 dla uczniów z następujących 

miejscowości: 

 

Dąbrowa Górna                                          2 osoby 

Dąbrowa Dolna                                           3 osoby 

Sieradowice                                                 1 osoba 

 

 

d) Zespół Szkół we Wzdole Rządowym - planowana liczba biletów 193 – dla uczniów  

z następujących miejscowości:  

 

Siekierno- Podmieście      3 osoby 

Siekierno-Przedgrab                  11 osób 

Siekierno Stara Wieś      2 osoby 

Siekierno Nowa Wieś      2 osoby 

Kamienna Góra      1 osoba 

Podmielowiec                 14 osób 

Kamionka       4 osoby 

Skorucin      3 osoby 

Hucisko                 15 osób 

Kamieniec                18 osób 

Ściegnia                15 osób 

Orzechówka                16 osób 

Wzdół Parcele                15 osób 

Kapkazy      2 osoby 

Wiącka                39 osoby 

Wzdół Rządowy              27 osób 

Psary Podłazy      5 osób 
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Wzdół Stara Wieś                                     1 osoba 

 

e) Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie - planowana liczba biletów 75 – dla  uczniów 

z następujących miejscowości:  

 

Wilków    50 osób  

Krajno Zagórze   5   osób 

Grabowa  17  osób 

Święta Katarzyna                                        3   osoby 

 

f) Szkoła Podstawowa w Psarach Starej Wsi – planowana liczba biletów 58– dla uczniów 

z następujących miejscowości: 

 

Psary Kąty    40  osób  

Psary Podłazy  16  osób 

Psary Stara Wieś                                           2 osoby 

 

g) Przedmiot zamówienia obejmuje zakup biletów miesięcznych dla opiekunów uczniów 

w planowanej liczbie 11. 

h) Przewidziana na dzień zamówienia liczba biletów – 540 szt. w tym: 

 dla uczniów  – 529 szt. 

 dla opiekunów – 11 szt. 

 

2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia: 
 

a) wskazana w pkt.1 liczba biletów stanowi wielkość planowaną. Rzeczywista liczba zakupionych 

biletów miesięcznych będzie odpowiadała rzeczywistej liczbie uczniów korzystających z przewozów 

w danym miesiącu kalendarzowym. Rzeczywista liczba uczniów korzystających z przewozów będzie 

ustalana na poszczególne miesiące kalendarzowe do dnia 25 – go miesiąca kalendarzowego 

poprzedzającego miesiąc, w którym będą wykonywane przewozy.  

b) dowóz/ odwóz uczniów będzie realizowany na podstawie biletów miesięcznych imiennych. 

Wydanie biletów w formie papierowej nastąpi za pośrednictwem dyrektora placówki oświatowej do 

której uczęszczają uczniowie. Bilet miesięczny winien być wystawiany od pierwszego do ostatniego 

dnia miesiąca kalendarzowego z zaznaczeniem, że dotyczy dni nauki szkolnej zgodnie z organizacją 

roku szkolnego odpowiednio 2018/2019 oraz 2019/2020.  

Dowóz/ odwóz uczniów na podstawie biletów miesięcznych będzie wykonywany w komunikacji 

regularnej (otwartej) w dni nauki szkolnej według rozkładu jazdy Wykonawcy, z zastrzeżeniem 

poniższego. Rozkład jazdy winien przewidywać liczbę kursów, która zapewnia:  

 dowóz uczniów z miejscowości wskazanych w Załączniku nr 9 do SIWZ do placówek 

oświatowych przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, 

 odwóz uczniów z placówek oświatowych do miejscowości wskazanych w Załączniku nr 9 do 

SIWZ po zakończeniu zajęć lekcyjnych. 

Uczniowie będą odbierani/wysadzani na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem 

lub zarządzającym jest Gmina Bodzentyn określonych w Załączniku nr. 10 (wykaz przystanków)  

W przypadku odbierania uczniów z miejscowości znajdujących się poza terenem Gminy 

Bodzentyn Wykonawca będzie odbierał/wysadzał uczniów na przystankach komunikacyjnych 

znajdujących się na tym terenie. W związku z czym Wykonawca zobowiązany jest posiadać 
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przez cały okres realizowania umowy zgodę właściciela tych przystanków komunikacyjnych na 

korzystanie z nich. 

Na przystankach Wykonawca jest zobowiązany umieścić czytelną informację (obok standardowego 

rozkładu jazdy) o godzinach odjazdów i przyjazdów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.  

c) pojazdy służące do przewozu uczniów przez cały okres realizacji umowy muszą być sprawne, 

spełniać wymogi bezpieczeństwa, posiadać aktualne pozytywne przeglądy techniczne oraz 

oznakowanie informujące o tym, że służą do realizacji przedmiotu zamówienia, jak również posiadać 

ważne opłacone polisy ubezpieczeniowe OC i NW. 

W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca zapewni transport zastępczy spełniający wymagania 

określone w SIWZ w taki sposób, aby nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) 

zwiększenia liczby przewożonych uczniów w jednym autobusie. 

d) Zamawiający zapewni opiekuna, którego zadaniem będzie sprawowanie opieki nad uczniami 

w trakcie przewozu.  

 

 KODY ZE WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMAÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

CPV: 60.10.00.00–9 – usługi w zakresie transportu drogowego 

 

IV. WYMAGANIA O KTÓRYCH MOWA w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 

 

4.1. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a wymaga, aby Wykonawca (Podwykonawca) zatrudnił na 

podstawie umowy o pracę, o której mowa w art. 25 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) kierowców realizujących usługę dowozu/odwozu 

uczniów do/z placówek oświatowych. 

4.2. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia najpóźniej na 3 dni 

przed podpisaniem Umowy zanonimizowanych kopii umów o pracę pracowników zatrudnionych do 

wykonywania czynności wymienionych w ppkt 4.1.Umowy winny być potwierdzone za zgodność 

 z oryginałem. 

 4.2. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań,  

o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań 

zostały zawarte we Wzorze umowy tj. § 6 stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 

 

 

V. OFERTY CZĘŚĆIOWE I WARIANTOWE 
 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 

VI. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

Pzp. 

VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Zamówienie będzie realizowane od 02.01.2019 r. - 31.12.2019 r. 
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VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 

1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  

z odrębnych przepisów: 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

- posiada ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub zawodu przewoźnika 

drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6.09.2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz .U. z 2016r., poz. 

1907 z późn. zm.). 

 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

 

- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 300.000,00 zł. 

 

W związku z powyższym Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany jest 

do przedłożenia na wezwanie Zamawiającego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 

 

 c) zdolności technicznej lub zawodowej:  

 

W zakresie zdolności zawodowej warunek zostanie spełniony jeżeli 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 usługę bądź usługi polegające na 

dowozie dzieci do szkół w ramach przewozów otwartych. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż 

wykonywał (wykonuje) minimum 2 przedmiotowe usługi obejmujące dowóz minimum 400 dzieci 

(podana liczba dzieci dotyczy każdej usługi odrębnie). 

 W związku z powyższym Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany jest 

do przedłożenia na wezwanie Zamawianego wykazu usług (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 

4 do SIWZ) wraz z dowodami z których będzie wynikało, że usługi te zostały wykonane lub są 

wykonywane w sposób należyty. 

W zakresie zdolność technicznej warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 

że dysponuje wyposażeniem umożliwiającym wykonywanie w/w usługi. Wykonawca zobowiązany 

jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującym wyposażeniem: 

– 5 autobusami o ilości miejsc min. 39,  

– 4 autobusami o ilości miejsc min. 60,  

– 1 autobusem rezerwowym o ilości miejsc minimum 39.  

Pojazdy muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa. Rok produkcji autobusów – nie starsze niż 

2000r. 
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Zamawiający dopuszcza możliwość użycia większej ilości autobusów o mniejszej liczbie miejsc 

 z zastrzeżeniem, że łączna liczba pojazdów użytych do realizacji zamówienia nie może przekroczyć 

11. 

W związku z powyższym Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany jest 

do przedłożenia na wezwanie Zamawiającego wykazu narzędzi (według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 5 do SIWZ) wraz z informacją o podstawie dysponowania niniejszym wyposażeniem. 

 

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie: 

 art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz  

art. 24 ust. 5 pkt 1 (tj. wykluczenie Wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację,  

w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 

zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku  

w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który 

po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ 

nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego chyba, że sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 

2.1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-20 

Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 

jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 

wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 

konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się 

 o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 

zakazu.  

2.2.Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę 

 i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione 

 na podstawie ppkt 2.1. 

2.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

2.4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 Pzp. 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO 

WYKLUCZENIA   

1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 

1. 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ; 
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1.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do 

SIWZ. 

1.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 

 z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego wg wzoru określonego w Załączniku nr 

3 do SIWZ. 

1.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Wykonawców występujących wspólnie - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 

niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo, winno być załączone w formie oryginału lub zgodnie z art. 

98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796 ze zm.) kopii 

poświadczonej notarialnie. 

1.5. Oświadczenie Wykonawcy o korzystaniu z zasobów innego podmiotu oraz zobowiązanie tego 

podmiotu do udostępnienia zasobów. Zobowiązanie winno być dołączone do oferty w oryginale  

Ppkt 1.5.  dotyczy tylko tych Wykonawców którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

 w postępowaniu powołują się na zasoby podmiotu trzeciego. 

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na własnej stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  

w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp wg wzoru określonego w Załączniku Nr 6 do SIWZ.  

 

 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w e z w i e Wykonawcę, którego oferta zostanie 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na 

dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów tj.  

3.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedkłada: 

a) aktualnie obowiązującą licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub zawodu 

przewoźnika drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6.09.2001r. o transporcie drogowym (t .j. Dz .U. 

 z 2016r., poz. 1907 z późn. zm.), 

b) dokument z którego będzie wynikało, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, tj. nie mniej niż 300 000 zł. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 

przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jeden współny dokument potwierdzającą, że 

wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalność związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 300 000,00 zł w celu 

potwierdzenia swojej sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

 

c) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami 

 o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
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usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli  

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie. 

Dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. 

d) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu 

wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 

 

 

3.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania : 

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie 

 z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub 

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

3.2.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokumenty 

wymienione w ppkt 3.2. lit a,b,c., składa każdy z Wykonawców oddzielnie.  

3.2.2. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 

22a ustawy Pzp ww. dokumenty składa także podmiot udostępniający zasoby.  

3.2.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ppkt 3.2 lit. a,b,c składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający 

odpowiednio, że: 

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 
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Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 3.2.3., 

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem 

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

4. Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, budzą wątpliwości 

Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi 

były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.  

  

5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 

podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do 

złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

  

6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych  

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).  

  

7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w pkt 6 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 

wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.   

  

7. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 6 

SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 

przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu 

potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych 

oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.   

 

8. Zamawiający zastrzega, że w niniejszym postępowaniu wszystkie oświadczenia należy składać 

wyłącznie w formie oryginału natomiast inne dokumenty w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

 

X. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW KORZYSTAJĄCYCH Z ZASOBÓW 

INNYCH PODMIOTÓW (art. 22a ustawy Pzp) 

 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  
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2. 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 określające w szczególności: 

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu     

zamówienia publicznego,  

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  

 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.   

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują te roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 

przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów chyba, że za nieudostępnienie 

zasobów nie ponosi winy.  

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na 

którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 

zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  

 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, określone 

w niniejszej SIWZ. 

7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia  

 wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach  

o których mowa w rozdz. IX ppkt 1.2 i 1.3  SIWZ.  

8. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp dokument o którym mowa w rodz. IX SIWZ pkt 3.2. lit a –c, 

składa także podmiot udostępniający zasoby.  

 

XI. WYKONAWCY WYSTĘPUJACY WSPÓLNIE 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiając pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego albo do reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie 

pisemnej, oryginał lub kopia potwierdzona przez notariusza, należy dołączyć do oferty. Wszelka 

korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie 

może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.  
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3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, warunki o których 

mowa w rozdz. VI SIWZ muszą spełniać łącznie.   

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia według 

wzorów stanowiących załączniki nr 2 i 3 do SIWZ oraz oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP 

składa każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 

5. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie, Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie żądał 

przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument   

o którym mowa w rodz. VII SIWZ pkt 3.2. lit a - c składa, każdy z Wykonawców 

działających wspólnie. 

 

XII. UDZIAŁ PODWYKONAWCÓW  

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 

2.  Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców (o ile są znane). W przypadku 

realizacji zamówienia bez udziału podwykonawcy, należy taką informację zamieścić w formularzu 

ofertowym. 

3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

4. Wykonawca ma prawo do zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy. Jeżeli zmiana lub rezygnacja 

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

 o udzielenie zamówienia. 

 

XIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

 Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

 A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 

 Z WYKONAWCAMI   

  

1. Wszelką korespondencję należy kierować na adres:  

 

Gmina Bodzentyn – Centrum Obsługi Oświaty w Bodzentynie 

ul. Suchedniowska 3, 26–010 Bodzentyn 

tel. 41 3115 799, fax. 41 3115 114 

www.bodzentyn.bip.jur.pl 

 

2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będzie pisemnie, faksem lub 

drogą elektroniczną.   

http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/
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3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując swoje 

zapytanie na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną na adres Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

4. W celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ zamawiający nie przewiduje zwołania 

zebrania wszystkich Wykonawców.   

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.  

6. Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę 

treści SIWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej.   

7. Osobą właściwa do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

 

Maria Miziewicz – Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli 

w Bodzentynie – tel. 41 31 15 799  

Piotr Szafraniec –– Kierownik Referatu Budowalano-Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska – tel. 41 3115 511 wew. 17. 

Aleksandra Sikora -Inspektor d/s Inwestycji oraz Realizacji Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

tel. 41 3115 511 wew.28 

8. Zamawiający nie udzieli żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień i odpowiedzi 

na kierowane do niego zapytania dotyczące postępowania w sprawach wymagających formy 

pisemnej.  

9. Dokumenty, które należy uzupełnić na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp 

mające potwierdzać spełnienie warunków udziału w postepowaniu lub braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania składane są w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna 

odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów.  

 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM   

  

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 

4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.  

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

a) pieniądzu;  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  

c) gwarancjach bankowych;  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2011 r. Nr 42, 

poz. 275, z późn. zm.5).  

 

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 

12:00 do 04.12.2018 r.  oferta była zabezpieczona wadium.  

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj. 

Bank BS Bodzentyn nr 98 8493 0004 0090 0900 0358 0020 przed upływem terminu składania ofert  

z dopiskiem ,,Wadium dot. „Świadczenie usług transportowych realizowanych na podstawie 
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biletów miesięcznych w zakresie dowozu i odwozu uczniów do/z placówek oświatowych 

na terenie gminy Bodzentyn w okresie od 02–01–2019 r. do 31–12–2019 r”. 

 

 Zamawiający będzie uważał wadium za wniesione w wymaganym terminie, jeżeli przed upływem 

tego terminu kwota wadium wpłynie na wskazany rachunek Zamawiającego.  

  

3. Wadium w postaci niepieniężnej należy złożyć w formie oryginału i kopi potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem w sekretariacie Zamawiającego do dnia  04.12.2018 r. 

 do godz. 12:00. Z treści niniejszego dokumentu musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę 

wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  

„Świadczenie usług transportowych realizowanych na podstawie biletów miesięcznych 

 w zakresie dowozu i odwozu uczniów do/z placówek oświatowych na terenie gminy 

Bodzentyn w okresie od 02–01–2019 r. do 31–12–2019 r.” oznaczenie sprawy:  

BRO.271.60.2018  

 

Zamawiający zastrzega, że dokument gwarancji wadialnej musi być sporządzony zgodnie 

 z obowiązującym stanem prawnym. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł wadium w sposób 

nieprawidłowy.  

5. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy Pzp.  

6. Zamawiający zwróci wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp.  

  

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

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 jednak niż 60 dni. 

3. Przedłużenie okresu związania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po 

wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy 

jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

XVI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie,  

ul. Suchedniowska 3, pokój nr 13 (SEKRETARIAT) nie później niż do dnia 04.12.2018 r.do godz. 

12.00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.12.2018 r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 

Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, pok. Nr 16 – sala konferencyjna. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
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4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) i adresy Wykonawców oraz informacje 

dotyczące ceny wykonania zamówienia, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz 

warunków płatności zawartych w ofercie. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

XVII. OPIS SPOSOBU SPORZĄDZENIA OFERTY 
 

1. Wymogi formalne: 

a) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,  

b) oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ; 

c) do oferty winny być dołączone: oświadczenie i dokumenty wskazane w pkt IX niniejszej SIWZ.  

d) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych 

przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom określonym przez 

Zamawiającego w załącznikach do niniejszej SIWZ; 

e) oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pod rygorem 

nieważności w formie pisemnej na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu 

bez pozostawiania śladu. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz 

 z tłumaczeniem na język polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście 

przetłumaczonym; 

f) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać 

imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia  

i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można 

odczytać imię i nazwisko podpisującego; 

g) formularz oferty, oświadczenia, również te złożone na załącznikach do niniejszej SIWZ muszą być 

podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy w sposób 

wskazany w lit. f); 

h) każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą/e ofertę; 

i) oświadczenia Wykonawcy składane są wyłącznie w oryginale; 

j) dokumenty, o których mowa w rozdz. IX SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w lit. i), 

składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 

k) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą; 

l) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej; 

ł) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów, innych niż oświadczenia, 

wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości; 
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m) upoważnienie do podpisania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika z innych 

dokumentów dołączonych przez Wykonawcę; 

n) pełnomocnictwa muszą być załączone w formie oryginału. Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 

lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1796 ze zm.) dopuszcza się złożenie kopii 

ww. ddokumentu poświadczonego przez notariusza; 

o) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(j.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), Wykonawca winien - nie później niż w terminie 

składania ofert – zastrzec w sposób nie budzący wątpliwości, że nie mogą być one udostępniane oraz 

wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Dokumenty zawierające 

tajemnicę przedsiębiorstwa winny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” 

oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych  

w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej 

części (należy zachować ciągłość numeracji stron);  

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp; 

p) wszystkie zapisane strony oferty oraz załączonych dokumentów i oświadczeń winny być kolejno 

ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych 

stron składa się całość dokumentacji. Niespełnienie tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem 

oferty. 

2. Opakowanie oferty 

a) ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu 

(kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływam terminu 

składania ofert; 

b) opakowanie oferty musi zostać zaadresowane w poniższy sposób lub tak, aby można ją było  

w oczywisty sposób zidentyfikować jako ofertę przetargową. 

 

Nazwą Wykonawcy (nazwą/firmą),  

adres (siedzibą), numerem telefonu i faksu 

 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

OFERTA 

„Świadczenie usług transportowych realizowanych na podstawie biletów 

miesięcznych w zakresie dowozu i odwozu uczniów do/z placówek oświatowych na 

terenie gminy Bodzentyn w okresie od 02–01–2019 r. do 31–12–2019 r.” 

 

Nie otwierać przed dniem 04.12.2018 r.  godz. 12.30 

 

 

3. Zmiana i wycofanie oferty 

a) zgodnie z art. 84 ust. 1 Pzp Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić 

lub wycofać złożoną ofertę; 
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b) zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać 

wszystkim zasadom niniejszej SIWZ, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem „ZMIANA”. 

Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności; 

c) wycofania dokonuje się na pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu przed upływem 

terminu składania ofert, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno 

być odpowiednio udokumentowane. 

 

 

XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cena oferty jest jednym z dwóch obowiązujących kryteriów oceny ofert. 

2. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty i podać ją w formularzu oferty stanowiącym 

załącznik nr 1 do SIWZ w zapisie liczbowym i słownym. Cena oferty musi być wyrażona w złotych 

polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejscach po przecinku. 

3. Cena oferty winna obejmować pełny zakres zamówienia określonego w rozdziale III SIWZ 

 i załączniku nr 9 do SIWZ oraz zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia. W zaoferowanej jednostkowej cenie biletu miesięcznego uwzględnione muszą być 

wszystkie dodatkowe koszty oraz opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz ulga,  

o której mowa w art. 5a ustawy z dnia 30 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów 

środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1138 z późniejszymi 

zmianami). W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę przedmiotu 

zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. 

3. Cenę oferty należy wyliczyć w Formularzu cenowym (załącznik nr 8 do SIWZ), na podstawie 

zawartej tam kalkulacji zamówienia. 

4. Łączna cena netto i brutto oraz łączna wartość podatku VAT z kalkulacji zamówienia 

z formularza cenowego powinny zostać przeniesione odpowiednio do formularza oferty. 

5. Za podstawę wyliczeń jednostkowej ceny biletu Wykonawca winien przyjąć planowaną wskazaną 

 w SIWZ liczbę biletów miesięcznych, liczbę przystanków w miejscowościach wskazanych w SIWZ, 

liczbę dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020, wymaganą liczbę kursów 

 w dni nauki szkolnej. 

6. Cena biletu miesięcznego wskazana w ofercie jest jednakowa dla wszystkich uczniów  

i opiekunów na wszystkich trasach w okresie realizacji przedmiotu zamówienia  

7. Cena biletu wskazana w ofercie stanowić będzie podstawę do rozliczeń z Wykonawcą na 

podstawie rzeczywistej liczby biletów imiennych wydanych w danym miesiącu kalendarzowym. 

 

 

XIX.INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUTY W JAKICH PROWADZONE BĘDĄ 

ROZLICZENIA MIĘDZY WYKONAWCĄ, A ZAMAWIAJACYM 

Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej w złotych 

(PLN). 

XX. KRYTERIA OCENY OFERT  

 

1. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami: 
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Lp. Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna ilość punktów jakie może 

otrzymać oferta za dane kryterium 

1. K.1 – Cena 60 % 60 punktów 

2. 

K.2 – Serwis, czas  podstawienia 

autobusu zastępczego w wyniku 

awarii 

40 % 

40 punktów 

Punkt w przedmiotowych kryterium 

zostaną przyznae według następujących 

zasad: 

Czas podstawienia autobusu zastępczego: 

Powyżej 1,5 godz.              0 pkt 

Od 1 do 1,5 godz.             10 pkt 

Od 0,5 do 1 godz.              20 pkt 

Od 15 min. do 0,5 godz.    30 pkt 

Poniżej 15 min.                   40 pkt 

 

2.W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego 

wzoru:  

1) w kryterium K.1 – cena 

C = × 60 pkt 

 

gdzie: 

C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „cena” 

CN – najniższa zaoferowana cena, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu 

CB – cena oferty badanej 

 

2) w kryterium K.2 Serwis (czas podstawienia pojazdu zastępczego) 

czas podstawienia autobusu zastępczego w wyniku awarii Ilość punktów S = 

Pow. 1,5 godz. 0 pkt 

Od 1 do 1,5 godz. 10 pkt 

Od 0,5 do 1 godz. 20 pkt 

Od 15 min. do 0,5 godz. 30 pkt 

Poniżej 15 min. 40 pkt 
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3. Końcową ocenę punktową oferty będzie stanowiła suma punktów za poszczególne kryteria C 

+ S . 

4. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt 

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

6. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą 

negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 7, dokonywanie jakiejkolwiek 

zmiany w jej treści. 

7. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie,  

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek,  

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty 

 niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia 

nie zgodzi się na poprawienie w ofercie omyłki, o której mowa w pkt 7 lit. c). 

 

9. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie 

 w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym 

złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:  

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu 

wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1265). 

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących  

w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;  

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;  

e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

10. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 

złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 9, chyba, że 

rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;    

b) wartości przedmiotu zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, 
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w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie 

wyjaśnień, o których mowa w pkt 7 

 

11. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na 

Wykonawcy.  

 

12. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt  

w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

 

13. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 

ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej 

samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia  

w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

14. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

XXI. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

 W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPARAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:  

a) 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,  

 

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,  

o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań 

dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  

d) unieważnieniu postępowania z jednoczesnym uzasadnieniem faktycznym i prawnym.  

 

2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 4 na stronie internetowej 

www.bodzentyn.bip.jur.pl 

 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy 

zobowiązany jest do:  

a) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i jeżeli taka konieczność 

zaistnieje - złożenia ich pełnomocnictw w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 

 z oryginałem przez notariusza; 

b) złożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (jeśli dotyczy); 
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4. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie  

uznana za najkorzystniejszą w piśmie zawierającym informacje, o których mowa w pkt 1. 

5. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w Załączniku nr 7 do SIWZ. 

 

XXII. ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XXIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

1. Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy, która stanowi Załącznik nr 7 do 

niniejszej SIWZ. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek 

określonych w art. 144 ust 1 pkt 2 - 6 ustawy PZP oraz w zakresie: 

a) zmiany tras, przystanków komunikacyjnych, godzin przejazdów oraz liczby dowożonych osób 

w przypadkach: 

- wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu 

zamówienia, z wyłączeniem warunków typowych dla miejsca wykonywania zamówienia, 

- działania siły wyższej przez co rozumie się zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia  

i niemożliwe do zapobieżenia. 

- przyjęcia nowych uczniów do placówek oświatowych, 

- skreślenia dziecka z listy uczniów danej placówki oświatowej, 

- zmiany w szkolnym planie nauczania. 

b) wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

- stawki podatku od towarów i usług,  

- 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 (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 847). 

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie dotyczącym niezrealizowanej 

części przedmiotu Umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę 

3. Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy za porozumieniem stron 

w przypadku zmiany przepisów prawnych dotyczących możliwości ubiegania się przez Wykonawcę 

dopłaty z tytułu stosowania ulg ustawowych zgodnie z art. 8a ust 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1992r  

o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. 

4. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Powyższe 

postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 
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XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 

żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.  

4. Odwołujący przesyła Zamawiającemu kopię odwołania przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób,  aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 

jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

5. Odwołanie wnosi się w terminach:  

a) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 

10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,  

b) wobec treści ogłoszenia, oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 

 w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, lub 

zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,  

c) wobec innych czynności niż ww. w terminie 5 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu 

należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia.  

d) jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej 

odwołanie wnosi się nie później  niż w terminie:  

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia,  

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.  

6. Na orzeczenie Izby, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 

sądu.  

7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, za pośrednictwem 

Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie 

przeciwnikowi skargi jej odpis. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego 

 w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej 

wniesieniem.  
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XXIV. POZOSTAŁE INFORMACJE 

SIWZ wraz z załącznikami można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn,  

ul. Suchedniowska 3, 26 - 010 Bodzentyn lub pobrać ze strony internetowej: 

http://www.bodzentyn.bip.jur.pl. 

 

XXV. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, 26-

010  Bodzentyn, www.bodzentyn.bip.jur.pl, e-mail: bodzentyn@post.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Nr BRO.271.59 

 .2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ), dalej „ustawa 

Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych  

w art. 13 lub art. 14 RODO stanowi załącznik nr 8 do niniejszej Specyfikacji. 

 

http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/
http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/
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XXVI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

 

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do 

SIWZ. 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załacznik nr 3 do SIWZ. 

4. Wykaz usług- Załącznik nr 4 do SIWZ. 

5. Wykaz sprzętu - Załącznik nr 5 do SIWZ. 

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

7 Wzór umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ. 

8. Formularz cenowy – Załącznik nr 8 do SIWZ. 

9. Wykaz miejscowości – Załącznik nr 9 do SIWZ. 

10.Wykaz przystanków – Załacznik nr 10 do SIWZ 

11. Oświadczenie RODO- Załącznik nr 11 do SIWZ 
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                                                                Załącznik nr 1 do SIWZ 

     

W y k o n a w c a: 

……………………………………

……………………………………

…… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………

……………………………………

…… 

(imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

Z a m a w i a j ą c y: 

 
Gmina Bodzentyn – Centrum  Obsługi 

Oświaty w Bodzentynie 

ul. Suchedniowska 3, 26–010 Bodzentyn 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na: „Świadczenie usług transportowych realizowanych 

na podstawie biletów miesięcznych w zakresie dowozu i odwozu uczniów do/z placówek 

oświatowych na terenie gminy Bodzentyn w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.” 

zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla tego 

postępowania, składam niniejszą ofertę: 

1. Cena całkowita za zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia - kryterium K.1 

 

Wartość netto: 

………………………………………………………………………………zł 

 

Podatek VAT: ……………………………………………………………zł, według obowiązującej 

stawki.** 

Wartość brutto: 
.……………………………………………………………………………………….…......zł*** 

*Wartość powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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**Podatek VAT powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty 

przepisami prawa. 

***Cena brutto stanowi cenę netto powiększona o podatek VAT. 

 

Oferowana cena obejmuje wszystkie przewidywane koszty związane z realizacją zamówienia oraz 

podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania oferty. Cena oferty 

została obliczona na podstawie kalkulacji własnej dokonanej w oparciu o Załącznik nr 8 SIWZ –

Kalkulacja cenowa. W ramach oferowanej ceny zostanie zrealizowany przedmiot zamówienia 

odpowiadający treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie przewozu uczniów do 

szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Bodzentyn realizowanego w ramach 

komunikacji regularnej na podstawie imiennych biletów miesięcznych. 

 

2. Czas podstawienia pojazdu zastępczego – kryterium K.2 

1. 
Czas podstawienia autobusu 

zastępczego w wyniku awarii 

Czas Zaznacz znakiem „X” właściwe 

Powyżej            

1,5 godz. 

 

 

Od 1 do  

1,5 godz. 
 

Od 0,5 do  

1 godz. 
 

Od 15 min 

do 0,5 godz. 
 

Poniżej  

15 min. 
 

 

3. Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie …………………………., 

4. Oświadczam/y, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz istotnymi 

postanowieniami umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

5. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym 

Załącznik nr 7 do SIWZ. 

6. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

7. Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać bez udziału podwykonawców/ z udziałem 

podwykonawców*). 
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Lp. 
Opis części zamówienia przewidzianej do 

wykonania przez podwykonawcę 
Firma podwykonawcy 

   

 

8. Informujemy, że: 

-  wybór oferty nie  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  

w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): 

____________________________________________. Wartość towaru/ usług (w zależności od 

przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ___________ zł 

netto. 

 

9. Upoważnionym przedstawicielem (pełnomocnikiem) do reprezentowania Wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia oraz do podpisywania oferty i innych 

dokumentów związanych z postępowaniem i podejmowaniem decyzji w imieniu Wykonawcy jest 

……………………………………………………………………..… . 

10. Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego. 

11. Dane podmiotu składającego ofertę:  

NIP .......................................................   REGON ............................................................................. 

Numer faksu do porozumiewania się z Wykonawcą: ……................................................................. 

Adres poczty elektronicznej do porozumiewania się z Wykonawcą: ……......................................... 

Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na: 

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym …….................................................................... 

tel.: ……………………….. faks: …………….……… e-mail: ………………………….................. 

12. Wskazujemy dostępność odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej w formie elektronicznej pod następującym adresem 

internetowym……………………………………………………………………………………..……..  

13. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ………………. kolejno ponumerowanych stronach. 

14. Oświadczenie RODO 

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych  

w art. 13 lub art. 14 RODO  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
1)

 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
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15. Do oferty dołączono następujące oświadczenia, dokumenty i informacje: 

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

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

 

 

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

Podpis/y osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 

 

*) niepotrzebne skreśl 
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                                                                Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

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 Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

BRO.271.60 2018 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług 

transportowych realizowanych na podstawie biletów miesięcznych w zakresie dowozu i odwozu 

uczniów do/z placówek oświatowych na terenie gminy Bodzentyn w okresie od 02–01–2019 r. do 

31–12–2019 r.” prowadzonego przez Gminę Bodzentyn – Centrum Obsługi w Bodzentynie, 

oświadczam, co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w 

rozdziale VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ……… r                     ………………………………………… 
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(podpis) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

(jeżeli dotyczy):  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  (wskazać dokument  

i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki 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) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r                    .………………………………………… 

(podpis) 
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                                                                Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

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. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 

 BRO.271.60.2018 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług 

transportowych realizowanych na podstawie biletów miesięcznych w zakresie dowozu i odwozu 

uczniów do/z placówek oświatowych na terenie gminy Bodzentyn w okresie od 02–01–2019 r. do 

31–12–2019 r.”. (nazwa postępowania), prowadzonego przez – Centrum Obsługi Oświaty w 

Bodzentynie, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp . 
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…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.                       ………………………………………… 

(podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia*) z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych               

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że  

w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 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: 
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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) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. .        ………………………………………… 

(podpis) 
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                                                                Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

Wykonawca: 

……………………………………

……………………………………

………………………. 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………

……………………………………

………………………. 

(imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

 

 

 

Wykaz usług zrealizowanych/ realizowanych przez Wykonawcę 

o których mowa w rozdziale VIII pkt 1 lit. „c” SIWZ  

 

Dotyczy postępowania BRO.271.60.2018 o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie 

usług transportowych realizowanych na podstawie biletów miesięcznych w zakresie dowozu  

i odwozu uczniów do/z placówek oświatowych na terenie gminy Bodzentyn w okresie od 02–01–

2019 r. do 31–12–2019 r.”, prowadzonego przez –Centrum Obsługi Oświaty w Bodzentynie  

 

L.p. Nazwa usługi Zakres rzeczowy 

Data wykonania 

usługi 
Odbiorca 

usługi (nazwa, adres, nr telefonu) 

Początek  Zak. 

1.      

      

      

 

 

 

UWAGA! – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z ofertą dokumenty potwierdzające, że 

usługi wskazane w tabeli zostały wykonane należycie, a w odniesieniu do nadal wykonywanych usług 
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ciągłych – dowodów, że usługi są wykonywane należycie. Dowodami potwierdzającymi należyte 

wykonanie usług są poświadczenia, a w przypadku gdy z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia – oświadczenie Wykonawcy. 

 

 

 

 

 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  ………………………………………… 
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                                                              Załącznik nr 5 do SIWZ 

Wykonawca: 

……………………………………

……………………………………

…… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………

……………………………………

…… 

(imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

Wykaz sprzętu (taboru samochodowego) 

o których mowa w rozdziale VIII pkt 1 lit. „c” SIWZ  

Dotyczy postępowania BRO.271.60.2018  o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie 

usług transportowych realizowanych na podstawie biletów miesięcznych w zakresie dowozu  

i odwozu uczniów do/z placówek oświatowych na terenie gminy Bodzentyn w okresie od 02–01–

2019 r. do 31–12–2019 r.”, prowadzonego przez – Centrum Obsługi Oświaty w Bodzentynie, 

 

Nazwa sprzętu (marka, typ, 

 nr rejestracyjny) 

Wymagane 

właściwości (ilość 

miejsc siedzących, 

wyposażenie) 

Rok produkcji 
Forma władania/podstawa 

dysponowania zasobami* 
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* UWAGA! Wykonawca powinien określić, czy jest to sprzęt będący jego własnością, czy nim dysponuje lub 

będzie dysponował. W przypadku gdy Wykonawca będzie dysponowała, jest zobowiązany załączyć do oferty 

pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia zasobów. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.   ………………………………………… 
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                                                                Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 
UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy  

przekazuje Zamawiającemu poniższe oświadczenie 

 

(oświadczenie nie może być złożone wraz z ofertą) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY 

KAPITAŁOWEJ  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 

2015 poz. 184 ze zm.), o której mowa w art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy 

Pzp  

Przystępując do postępowania BRO.271.60.2018 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Świadczenie usług transportowych realizowanych na 

podstawie biletów miesięcznych w zakresie dowozu i odwozu uczniów do/z placówek 

oświatowych na terenie gminy Bodzentyn w okresie od 02–01–2019 r. do 31–12–2019 r.” (nazwa 

postępowania), prowadzonego przez Gminę Bodzentyn –Centrum Obsługi Oświaty w Bodzentynie. 

Imię i nazwisko  

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

reprezentując firmę (nazwa Wykonawcy) 

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

z siedzibą w  ………………………………………………………...…………………………………… 

 

jako – pełnomocny przedstawiciel reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, oświadczam/my, że: 

 Nie należę/my do grupy kapitałowej
*
 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 20017 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2015 poz. 184 ze zm.) z Wykonawcami, którzy złożyli 

w niniejszym postępowaniu oferty lub oferty częściowe; 

 Należę/my do grupy kapitałowej
*
 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 20017 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2015 poz. 184 ze zm.) z Wykonawcami, którzy złożyli 

w niniejszym postępowaniu oferty lub oferty częściowe. W celu wykazania, że istniejące między 

nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia przedstawiam/my stosowne dokumenty i/lub informacje, stanowiące 

załącznik do niniejszego oświadczenia.  

* należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat 

Wykaz Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty. 
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L.P. Wskazanie Wykonawcy 

  

  

 

 

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

        miejscowość, data                                                        (imię i nazwisko) 
                                  podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie 

składa każdy z Wykonawców osobno. 

 

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art.297 

Kodeksu Karnego za przedłożenie nierzetelnego lub poświadczającego nieprawdę oświadczenia.
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                                                                Załącznik nr 7 do SIWZ 

U M O W A Nr ……(wzór) 

 

Dnia …………… w Bodzentynie pomiędzy Gminą Bodzentyn –Centrum Obsługi Oświaty w 

Bodzentynie, którą reprezentuje – na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu ………. przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn: 

Maria Miziewicz – Kierownik Centrum Obsługi Oświaty w Bodzentynie Zespołu Obsługi, przy 

kontrasygnacie ............................................ 

zwana w treści umowy „Zamawiającym”,  

a  

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

zwanym w treści umowy” Wykonawcą”  

zawarto umowę o następującej treści: 

§ 1 

 Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie przepisów ustawy 

z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2018 r. poz.1986), zwanej dalej „Pzp”. 

 

§ 2 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa  

w ramach zadania - „Świadczenie usług transportowych realizowanych na podstawie biletów 

miesięcznych w zakresie dowozu i odwozu uczniów do/z placówek oświatowych na terenie gminy 

Bodzentyn w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.” do realizacji dowozu i odwozu – na 

podstawie imiennych biletów miesięcznych – uczniów i opiekunów do/z następujących placówek 

oświatowych na terenie Gminy Bodzentyn: 

 

a/ dowóz i odwóz uczniów do/z Gimnazjum w Bodzentynie z następujących miejscowości: 

Wola Sszczygiełkowa     

Dąbrowa Dolna       

Grabków         

Dąbrowa Górna       

Celiny        

Wilków        

Krajno Zagórze       

Święta Katarzyna      
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Grabowa        

Śniadka        

Sieradowice       

Parcele        

Tarczek   

Leśna        

Psary Kąty    

Psary Podłazy        

Psary Stara Wieś      

 

b) Szkoła Podstawowa w Bodzentynie -  z następujących miejscowości: 

 

Celiny       

Dąbrowa Górna     

Dąbrowa Dolna     

Grabków        

Sieradowice Pierwsze     

Sieradowice Drugie       

Sierdowice Parcele      

Parcele        

Śniadka Druga       

Tarczek        

Bodzentyn ul. Opatowska     

Wola Szczygiełkowa      

Jeziorko        

c) Samorządowe Przedszkole – dla uczniów z następujących miejscowości: 

 

Dąbrowa Górna                                           

Dąbrowa Dolna                                            

Sieradowice                                                  

d) Zespół Szkół we Wzdole Rządowym - dla uczniów z następujących miejscowości:  

 

Siekierno- Podmieście       

Siekierno-Przedgrab                   

Siekierno Stara Wieś       

Siekierno Nowa Wieś       

Kamienna Góra       
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Podmielowiec                  

Kamionka        

Skorucin       

Hucisko           

Kamieniec             

Ściegnia            

Orzechówka                 

Wzdół Parcele                 

Kapkazy       

Wiącka                

Wzdół Rządowy               

Psary Podłazy       

Wzdół Stara Wieś                                   

 

e) Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie – dla  uczniów z następujących miejscowości:  

 

Wilków     

Krajno Zagórze    

Grabowa  

Święta Katarzyna                                        

 

f) Szkoła Podstawowa w Psarach Starej Wsi – planowana liczba biletów 58– dla uczniów 

z następujących miejscowości: 

 

Psary Kąty      

Psary Podłazy   

Psary Stara Wieś                                            

 

§3 

1. Liczba biletów miesięcznych ustalana jest do dnia 25 – go każdego miesiąca poprzedzającego 

miesiąc świadczenia usługi.  

2. Zamawiający przedkłada Wykonawcy pisemną imienną listę uczniów i opiekunów do dnia 25 – go 

każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc świadczenia usługi dowozu/ odwozu . Doręczenia listy 

dokonuje się w formie pisemnej . 

3. Wykonawca w terminie do 1 – go dnia miesiąca, w który świadczy usługi dowozu / odwozu wydaje 

bilety miesięczne imienne w formie papierowej dla uczniów i opiekunów. Bilet miesięczny jest 

wystawiany od dnia pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. 
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4. Liczba zakupionych biletów miesięcznych będzie odpowiadała rzeczywistej liczbie uczniów 

korzystających z przewozów i odwozów. 

5. Czynności ustalenia liczby uprawnionych uczniów i opiekunów do pobrania biletów w imieniu 

Zamawiającego dokonywać będą dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych. 

 

§4 

1. Dowóz/ odwóz uczniów na podstawie biletów miesięcznych będzie wykonywany w komunikacji 

regularnej na obszarze miejscowości wskazanych w załączniku nr 9 do SIWZ, według rozkładu jazdy 

ustalonego przez Wykonawcę w dni nauki szkolnej zgodnie z organizacją roku szkolnego 2018/2019 

oraz 2019/2020 – stanowiącego Załącznik nr 1 do umowy. 

2. Rozkład jazdy winien zapewniać:  

- dowóz uczniów do placówek oświatowych przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych z miejscowości 

wskazanych w § 2 umowy, 

- odwóz uczniów po zakończeniu zajęć lekcyjnych do przystanków początkowych, 

w miejscowościach wskazanych w § 2 umowy.  

3. Rozkład jazdy winien przewidywać przystanki w miejscach wsiadania i wysiadania uczniów 

wskazanych w załączniku nr 9 do SIWZ.  

4. Wykonawca opracuje rozkład jazdy z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego opisanych 

 w SIWZ oraz w postanowieniach niniejszej umowy w sposób zapewniający regularność  

i powtarzalność świadczonej usługi.  

5. Rozkład jazdy powinien zostać opracowany i dostarczony Zamawiającemu w formie papierowej  

i elektronicznej przed podpisaniem umowy. 

6. Rozkład jazdy musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. 

7. Na przystankach Wykonawca jest zobowiązany umieścić dodatkową informacje (obok 

standardowego rozkładu jazdy) o godzinach odjazdu i przyjazdów realizowanych w ramach niniejszej 

umowy.  

§ 5 

1. Wykonawca realizował będzie usługę autobusami wykazanymi w Załączniku nr 2 do umowy – 

wykaz pojazdów, którymi realizowane będzie zamówienie. Warunkiem umożliwiającym Wykonawcy 

zmianę autobusów, którymi realizowane będzie zamówienie jest dostarczenie Zamawiającemu 

nowego wykazu autobusów. Zmiana autobusów nie może mieć negatywnego wpływu na jakość 

 i sprawność wykonania zamówienia. 

2. Pojazdy służące do przewozu uczniów przez cały okres realizacji umowy muszą być utrzymane  

w czystości i porządku, sprawne, spełniać wymogi bezpieczeństwa, posiadać aktualne pozytywne 

przeglądy techniczne oraz oznakowanie informujące o tym, że służą do realizacji przedmiotu 

zamówienia, jak również posiadać ważne opłacone polisy ubezpieczeniowe OC i NW. 
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§ 6 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres 

świadczenia usługi – kierowców wykonujących usługę dowozu/odwozu uczniów do/z placówek 

oświatowych. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia zanonimizowanych kopii umów o pracę 

pracowników zatrudnionych do wykonywania czynności wymienionych powyżej. Umowy winny być 

potwierdzone za zgodność z oryginałem. Wykonawca na każdorazowe żądanie Zamawiającego 

zobowiązany będzie do przedstawienia również zanonimizowanych kopii zgłoszenia do ubezpieczenia 

społecznego w/w pracowników. 

3. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed zakończeniem 

okresu obowiązywania Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce kolejnej 

osoby. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych 

osobowych, a w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochranie danych osobowych, 

zwanej dalej „U.o.d.o.”. 

§ 7 

1. Zamawiający zapewnia opiekuna dla uczniów na czas przewozu, którego zadaniem będzie 

sprawowanie opieki nad uczniami.  

2. Bilety miesięczne będą nabywane także dla opiekunów uczniów w liczbie ustalanej w tym samym 

trybie i terminie jak bilety dla uczniów. 

3. Zamawiający zapewni, aby opiekun sprawujący opiekę nad uczniami podczas przewozu:  

- czuwał nad przestrzeganiem przez uczniów przepisów porządkowych obowiązujących w trakcie 

przewozu, 

- dbał o bezpieczeństwo uczniów przy wsiadaniu i wysiadaniu na przystankach.  

 

§ 8 

1. Wykonawca wyda uczniom korzystającym z dowozu/ odwozu bilety miesięczne imienne. Wydanie 

biletów następuje za pośrednictwem dyrektora danej placówki oświatowej. Bilet miesięczny jest 

wystawiany od dnia pierwszego do dnia ostatniego miesiąca kalendarzowego. 

2. Uczeń może posiadać tylko jeden bilet miesięczny.  

3. Bilet miesięczny uprawnia do korzystania z przewozów tylko tego ucznia, którego dane osobowe 

zostały wpisane na bilecie.  
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4. Uczniowie mają obowiązek na żądanie Wykonawcy legitymować się biletami w trakcie przewozu.  

5. Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić poprawność wydanych biletów  

6. Na żądanie Wykonawcy Zamawiający przedstawi dokumenty uprawniające uczniów do ulgi 

ustawowej z tytułu przejazdów.  

7. Wydany bilet miesięczny uprawnia uczniów do wielokrotnego korzystania z przejazdów do/z 

placówki oświatowej w określonym miesiącu kalendarzowym na określonej linii – w dni nauki 

szkolnej.  

§ 9 

1. Wykonawca dokona przewozu środkami transportu samochodowego odpowiedniego dla przewozu 

dzieci z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa, higieny, wygody (zapewni miejsca siedzące) i 

należnej obsługi. 

2. Wykonawca jest zobowiązany: 

- do oznakowania pojazdów czytelnymi tablicami, 

- zatrzymywania się na wyznaczonych przystankach, 

- umieszczenia na przystankach dodatkowej informacji o godzinie odjazdów i przyjazdów. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia od OC i NW i jej posiadania 

przez cały okres obowiązywania umowy. Wartość ubezpieczenia nie będzie niższa niż 300 000 

złotych. 

§ 10 

1. Cena biletu miesięcznego obowiązująca na wszystkich trasach dojazdowych wynosi …………….. 

brutto i nie podlega zmianie w czasie trwania umowy. 

2. Wykonawca będzie wystawiał faktury miesięcznie na koniec ostatniego dnia miesiąca 

kalendarzowego zgodnie z liczbą biletów miesięcznych wydanych za ten miesiąc.  

3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie stanowiło iloczyn rzeczywistej liczby wydanych 

biletów miesięcznych oraz ceny ofertowej za jeden bilet. 

4. Należność będzie płatna w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury po potwierdzeniu przez 

przedstawiciela Zamawiającego wykonania usługi . 

 

§ 11 

1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za terminowe i należyte wykonanie umowy.  

2. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu nienależytego wykonania umowy. 

Reklamacje składa się w terminie do 7 dni od dnia zdarzenia. Do zgłoszenia reklamacji są uprawnieni 

także przedstawiciele ustawowi uczniów i opiekunowie. 

3. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca jest zobowiązany do 

uiszczania Zamawiającemu kar umownych: 

a) za niewykonanie przewozu przy jednoczesnym braku przewozu zastępczego – każdorazowo  

w wysokości 200 złotych za każdy przypadek, 
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b) za przedwczesny lub opóźniony ± 5 minut przyjazd na przystanek – w kwocie 100 złotych za każdy 

zaistniały przypadek, 

c) za niedotrzymanie terminu serwisu (czasu podstawienia pojazdu zastępczego) określonego  

w ofercie Wykonawcy – w kwocie 100 złotych za każdy zaistniały przypadek 

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca –  

w wysokości 10.000,00 zł 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na 

zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.  

5. Wartość kar umownych podlega sumowaniu. 

6. W razie wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie przywozu i odwozu uczniów 

zgodnie z treścią niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić uczniom przewóz 

zastępczy przy użyciu własnych lub obcych środków transportowych na swój koszt.  

7. W razie niezapewniania przewozu zastępczego Wykonawca niezależnie od kar umownych  

o których mowa w pkt. 3 a pokrywa poniesione przez Zamawiającego koszty związane z organizacją 

przewozu. W przypadku gdy koszty te poniosą rodzice uczniów, Zamawiający przedłoży Wykonawcy 

zbiorcze zestawienie kosztów poniesionych przez uczniów. Koszty te pokrywa Wykonawca. 

 

§ 12 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 02.01.2019 r. – 31.12.2019 r. 

 

§ 13 

Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym  

 jest Witold Wilkosz 

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest Maria Miziewicz – 

Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomiczno–Administracyjnej Szkół i Przedszkoli. 

 

§ 14 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

b) w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub jednego z Wykonawców 

wspólnie wykonujących umowę, 

c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

d) gdy Wykonawca utraci prawo do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej 

umowy. 
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2. Zamawiający zastrzega sobie również prawo odstąpienia od umowy, w przypadku stwierdzenia 

zaniedbań w wykonywaniu usług przez Wykonawcę objętych niniejszą umową polegających na: 

a) nierozpoczęciu wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny, 

b) przerwaniu wykonywania przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 1 dzień. 

3. Odstąpienie od umowy w/w przypadkach może nastąpić po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do 

wykonania usług objętych niniejsza umową w terminie dodatkowych 24 godzin, pod rygorem 

wykonania zastępczego przedmiotu umowy i obciążenia Wykonawcy w całości kosztami usługi.  

4. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, 

może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych 

okolicznościach i skutkuje z chwilą odstąpienia, pod rygorem nieważności, w formie pisemnego 

oświadczenia wraz z uzasadnieniem doręczonego Wykonawcy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez 

wypowiedzenia w przypadku powtarzających się lub rażących zaniedbań Wykonawcy przy realizacji 

podstawowych obowiązków wynikających z umowy, a w szczególności w przypadku: 

- utraty przez Wykonawcę ważnej licencji lub zezwolenia, o których mowa w rozdziale. VIII. 1. a) 

SIWZ, 

- utraty przez Wykonawcę zgody właściciela przystanków komunikacyjnych, o której mowa  

w rozdziale III. 2. b) SIWZ, 

- wykonywania umowy za pomocą pojazdów nie spełniających wymagań Zamawiającego, o których 

mowa w rozdziale III. pkt 2. c) SIWZ i w par. 5 niniejszej umowy. 

 

§ 15 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek 

określonych w art. 144 ust 1 pkt 2 - 6 ustawy PZP oraz w zakresie: 

a) zmiany tras, przystanków komunikacyjnych, godzin przejazdów oraz liczby dowożonych osób 

w przypadkach: 

- wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu 

zamówienia, z wyłączeniem warunków typowych dla miejsca wykonywania zamówienia, 

- działania siły wyższej przez co rozumie się zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia  

i niemożliwe do zapobieżenia. 

- przyjęcia nowych uczniów do placówek oświatowych, 

- skreślenia dziecka z listy uczniów danej placówki oświatowej, 

- zmiany w szkolnym planie nauczania. 
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b) wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

- stawki podatku od towarów i usług,  

- 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 (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 847, z 

poz.650). 

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie dotyczącym niezrealizowanej 

części przedmiotu Umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy za porozumieniem stron 

w przypadku zmiany przepisów prawnych dotyczących możliwości ubiegania się przez Wykonawcę 

dopłaty z tytułu stosowania ulg ustawowych zgodnie z art. 8a ust 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1992r  

o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. 

3. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Powyższe 

postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 

§ 16 

W sprawach nie unormowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego i prawa przewozowego. 

§ 17 

Właściwym do rozpatrywania sporów mogących powstać w związku z niniejszą umową będzie sąd 

właściwy dla Zamawiającego. 

§ 18 

1. Bez pisemnej – pod rygorem nieważności – zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest uprawniony 

do przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy, 

 a dwa dla Zamawiającego. 

3. Integralną część Umowy stanowi SIWZ wraz z złącznikami i oferta Wykonawcy z załącznikami 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA  
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                                                 Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

(pieczęć adresowa Wykonawcy)  

 

 

FORMULARZ CENOWY  

 

 

1. Cena jednostkowa biletu miesięcznego zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia 

zawartym w pkt III SIWZ oraz załączniku Nr 9 do SIWZ. 

 

Uczniowie 

 

Cena jednostkowa biletu miesięcznego* 

  Cena Netto Vat** Cena Brutto 

cena za bilet miesięczny dla ucznia 
      

 
*Ceny powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

** Podatek Vat powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty przepisami prawa 

 

 

Opiekunowie 

 

Cena jednostkowa biletu miesięcznego* 

  Cena Netto Vat** Cena Brutto 

cena za bilet miesięczny dla opiekuna 
      

*Ceny powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

** Podatek Vat powinien zostać wyliczony zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty przepisami prawa 

 

 

 

Kalkulacja zamówienia 

 

 

L.

P 

 

Wyszczególnie

nie 

Ilość 

biletów 

Ilość 

miesięc

y 

Cena netto zł Podatek VAT 

Cena brutto w zł 

/rubr. 6 + rubr. 8 = 

rubr.9/ 

Jednostkow

a 

Ogółem 

/rubr. 3 X 4 X 

5= rubr. 6/ 

Stawka 

w % 

Wartość w zł 

/rubr.6 x 

rubr.7 

=rubr.8/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Uczniowie 540 10      
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2. Opiekunowie 11 10      

Ogółem     

*Ceny w rubr. 5, 6, 8 i 9  powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

** Stawka podatku Vat powinna zostać podana zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty przepisami 

prawa.  

 
 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. ..………………………………………… 
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                                                                Załącznik nr 9 do SIWZ 

W Y K A Z  M I E J S C O W O Ś C I 

1. Bodzentyn        

2. Celiny  

3. Dąbrowa Dolna 

4. Dąbrowa Górna  

5. Grabków 

6. Grabowa 

7. Hucisko  

8. Jeziorko 

9. Kamieniec  

10. Kamionka 

11. Kapkazy 

12. Krajno Zagórze 

13. Leśna Podkonarze 

14. Leśna Stara Wieś  

15. Leśna Kamienna Góra 

16. Leśna Chrusty 

17. Orzechówka   

18. Psary Stara Wieś  

19. Psary Kąty  

20. Psary Podłazy  

21. Siekierno - Stara Wieś 

22. Siekierno - Podmieście 

23. Siekierno - Podmielowiec 

24. Sieradowice Pierwsze 
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25. Sieradowice Drugie 

26. Sieradowice Parcele 

27. Parcele 

28. Skorucin 

29. Ściegnia  

30. Śniadka   

31. Św. Katarzyna  

32. Tarczek 

33. Trzcianka 

34. Wiącka  

35. Wilków 

36. Wzdół Rządowy 

37. Wzdół Parcele 

38. Wzdół Stara Wieś 

39. Wola Szczygiełkowa   
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                                                                                                                   Załącznik Nr 10  do SIWZ 

 

Wykaz przystanków 

LP NAZWA PRZYSTANKU MIEJSCOWOŚĆ DROGA(ULICA) 

1 BODZENTYN  / Plac Żwirki (rynek)  / 01 BODZENTYN Plac Żwirki 

2 BODZENTYN  / ul. Opatowska (kierunek 

Starachowice)  / 02 

BODZENTYN ul. Opatowska 

3 BODZENTYN  / ul. Opatowska (kierunek 

Bodzentyn)  / 01 

BODZENTYN ul. Opatowska 

4 BODZENTYN / ul. Kielecka (zalew) /01 BODZENTYN ul. Kielecka 

5 BODZENTYN  / ul. Kielecka  (zalew)  / 02 BODZENTYN ul. Kielecka 

6 BODZENTYN  / ul. Suchedniowska (liceum)  / 

02 

BODZENTYN ul. Suchedniowska 

7 BODZENTYN  / ul. Suchedniowska (Koziołek)  

/ 01 

BODZENTYN ul. Suchedniowska 

8 BODZENTYN  / ul. Suchedniowska 

(Targowica)  / 03 

BODZENTYN ul. Suchedniowska 

9 BODZENTYN  / ul. Suchedniowska 

(Targowica)  / 04 

BODZENTYN ul. Suchedniowska 

10 BODZENTYN / UL. Wolności / Gimnazjum / 01 BODZENTYN ul. Wolności 

11 BODZENTYN / UL. RYNEK GÓRNY / 

SZKOŁA /01 

BODZENTYN Rynek Górny 

12 LEŚNA-STARA WIEŚ (CHRUSTY)  / 751 / 02 LEŚNA-STARA WIEŚ 

(CHRUSTY) 
DW 751 

13 LEŚNA-STARA WIEŚ (CHRUSTY)  / 751 / 01 LEŚNA-STARA WIEŚ 

(CHRUSTY) 
DW 751 

14 LEŚNA-STARA WIEŚ  / 0582 / 01 LEŚNA-STARA WIEŚ 0582 

15 LEŚNA-STARA WIEŚ  / 0582 / 02 LEŚNA-STARA WIEŚ 0582 

16 KAMIENNA GÓRA  / 0582 / 01 KAMIENNA GÓRA 0582 

17 KAMIENNA GÓRA / 0582 / 02 KAMIENNA GÓRA 0582 

18 SIEKIERNO-PODMIEŚCIE  / 0582 / 02 SIEKIERNO-PODMIEŚCIE 0582 

19 SIEKIERNO-PODMIEŚCIE /0582 / 01 SIEKIERNO-PODMIEŚCIE 0582 

20 SIEKIERNO-PRZEDGRAB (STARA WIEŚ)  / 

0584 (zalew)  / 02 

SIEKIERNO-PRZEDGRAB 

(STARA WIEŚ) 
0584 

21 SIEKIERNO-PRZEDGRAB (STARA WIEŚ) / 

0584 (zalew) / 01 

SIEKIERNO-PRZEDGRAB 

(STARA WIEŚ) 
0582 
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22 PODMIELOWIEC  / 0584 / 01 PODMIELOWIEC 0584 

23 PODMIELOWIEC / KAMIONKA  / 0584 / 02 PODMIELOWIEC 0584 

24 PODMIELOWIEC/ KAMIONKA  / 0584 / 01 PODMIELOWIEC/ 

KAMIONKA 
0584 

25 KAMIONKA / 0584 / 02 PODMIELOWIEC / 

KAMIONKA 
0584 

26 WIĄCKA / KAPKAZY / 00246 / 01 WIĄCKA KAPKAZY 00246 

27 WZDÓŁ – PARCELE  / 0584 (ujęcie wody)  / 02 WZDÓŁ – PARCELE 0584 

28 WZDÓŁ – PARCELE / 0584 (ujęcie wody) / 01 WZDÓŁ-PARCELE 0584 

29 ORZECHÓWKA  /  311017 / 01 ORZECHÓWKA  311017 

30 ORZECHÓWKA /311017 / 02 ORZECHÓWKA  311017 

31 ORZECHÓWKA / 0585 / 01 ORZECHÓWKA 0585 

32 ŚCIEGNIA  / 751 / 01 ŚCIEGNIA DW 751 

33 KAMIENIEC  / 751 / 02 KAMIENIEC DW 751 

34 WZDÓŁ-KOLONIA  / 751 / 01 WZDÓŁ-KOLONIA DW 751 

35 WZDÓŁ-KOLONIA  / 751 (Cmentarz)  / 02 WZDÓŁ-KOLONIA DW751 

36 WZDÓŁ RZĄDOWY  / 751 / 01 WZDÓŁ RZĄDOWY DW751 

37 WZDÓŁ RZĄDOWY  / 751 / 02 WZDÓŁ RZĄDOWY DW751 

38 WZDÓŁ RZĄDOWY / 0584 / 01 WZDÓŁ RZĄDOWY 0584 

39 WZDÓŁ RZĄDOWY / 0584 / 02 WZDÓŁ RZĄDOWY 0584 

40 WZDÓŁ RZĄDOWY / 0584 / 03 WZDÓŁ RZĄDOWY 0584 

41 WZDÓŁ RZĄDOWY / 0584 / 04 WZDÓŁ RZĄDOWY 0584 

42 WZDÓŁ RZĄDOWY / ŁĄCZNIK / 01 WZDÓŁ RZĄDOWY droga gminna 

43 WZDÓŁ RZĄDOWY /ŁĄCZNIK / 04 WZDÓŁ RZĄDOWY droga gminna 

44 WZDÓŁ RZĄDOWY / szkoła / 01 WZDÓŁ RZĄDOWY droga gminna 

45 DĄBROWA GÓRNA  / 751 / 02 DĄBROWA GÓRNA DW 751 

46 DĄBROWA GÓRNA  / 751 / 01 DĄBROWA GÓRNA DW 751 

47 DĄBROWA GÓRNA  / 0253 (rozjazd)  / 02 DĄBROWA GÓRNA 0253 

48 DĄBROWA DOLNA  / 751 / 02 DĄBROWA DOLNA DW 751 

49 DĄBROWA DOLNA  / 751 / 01 DĄBROWA DOLNA DW 751 

50 CELINY  / 0599 / 01 CELINY 0599 

51 CELINY / 0599 / 02 CELINY 0599 

52 CELINY / 0599 / 03 CELINY 0599 

53 CELINY / 0599 / 04 CELINY 0599 
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54 WOLA SZCZYGIEŁKOWA / 0599 / 01 WOLA SZCZYGIEŁKOWA 0599 

55 WOLA SZCZYGIEŁKOWA / 0599 / 02 WOLA SZCZYGIEŁKOWA 0599 

56 WOLA SZCZYGIEŁKOWA / 0599 / 03 WOLA SZCZYGIEŁKOWA 0599 

57 WOLA SZCZYGIEŁKOWA / 0599 / 04 WOLA SZCZYGIEŁKOWA 0599 

58 WOLA SZCZYGIEŁKOWA  / 0599 (szkoła)  / 

05 

WOLA SZCZYGIEŁKOWA 0599 

59 WOLA SZCZYGIEŁKOWA  / 0599 (szkoła)  / 

06 

WOLA SZCZYGIEŁKOWA 0599 

60 WOLA SZCZYGIEŁKOWA / 0599 / 07 WOLA SZCZYGIEŁKOWA 0599 

61 WOLA SZCZYGIEŁKOWA / 0599 / 08 WOLA SZCZYGIEŁKOWA 0599 

62 WOLA SZCZYGIEŁKOWA  / 0599 / 09 WOLA SZCZYGIEŁKOWA 0599 

63 WOLA SZCZYGIEŁKOWA / 0599 / 10 WOLA SZCZYGIEŁKOWA 0599 

64 PSARY-STARA WIEŚ  / 0587 / 01 PSARY-STARA WIEŚ 0587 

65 PSARY- STARA WIEŚ / 0587 / 02 PSARY-STARA WIEŚ 0587 

66 PSARY-STARA WIEŚ  / 0587 (kościół)  / 03 PSARY-STARA WIEŚ 0587 

67 PSARY- STARA WIEŚ / 0587 / 04 PSARY-STARA WIEŚ 0587 

68 PSARY-KĄTY / 0587 / 01 PSARY-KĄTY 0587 

69 PSARY-KĄTY / 0587 / 02 PSARY-KĄTY 0587 

70 PSARY-KĄTY / 0587 / 03 PSARY-KĄTY 0587 

71 PSARY-KĄTY / 0587 / 04 PSARY-KĄTY 0587 

72 PSARY-KĄTY  / 0587 / 05 PSARY-KĄTY 0587 

73 PSARY-KĄTY / 0587 / 06 PSARY-KĄTY 0587 

74 PSARY-KĄTY / 0587 / 07 PSARY-KĄTY 0587 

75 PSARY-KĄTY / 0587 / 08 PSARY-KĄTY 0587 

76 PSARY-KĄTY  / 0587 / 09 PSARY-KĄTY 0587 

77 PSARY-KĄTY / 0587 / 10 PSARY-KĄTY 0587 

78 PSARY-PODŁAZY  / 0588 / 01 PSARY-PODŁAZY 0588 

79 PSARY-PODŁAZY / 0588 / 02 PSARY-PODŁAZY 0588 

80 PSARY-PODŁAZY  / 0588 / 03 PSARY-PODŁAZY 0588 

81 PSARY-PODŁAZY / 0588 / 04 PSARY-PODŁAZY 0588 

82 ŚCIEGNIA  / 0585 / 01 ŚCIEGNIA 0585 

83 ŚCIEGNIA  / 0585 / 03 ŚCIEGNIA 0585 

84 WIĄCKA  / 0588 (świetlica)  / 03 WIĄCKA 0588 

85 WIĄCKA / 0588 (BOISKO) / 04 WIĄCKA 0588 
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86 WIĄCKA / 0588 (na górce) / 01 WIĄCKA 0588 

87 WIĄCKA / 0588 (na górce) / 02 WIĄCKA 0588 

88 WIĄCKA / 0588 /  05 WIĄCKA 0588 

89 WIĄCKA / 0588/ 06 WIĄCKA 0588 

90 HUCISKO / 0588 / 02 HUCISKO 0588 

91 HUCISKO  / 0588 / 04 HUCISKO 0588 

92 HUCISKO  / 0588 / 03 HUCISKO 0588 

93 HUCISKO  / 0588 / 01 HUCISKO 0588 

94 LEŚNA-STARA WIEŚ  / 0586 / 02 LEŚNA-STARA WIEŚ 0586 

95 LEŚNA-STARA WIEŚ / 0586 / 01 LEŚNA-STARA WIEŚ 0586 

96 PODKONARZE  / 0610 / 01 PODKONARZE 0610 

97 PODKONARZE / 0582 / 01 PODKONARZE 0582 

98 PODKONARZE / 0582 / 02 PODKONARZE 0582 

99 ŚNIADKA DRUGA  / 0611 / 01 ŚNIADKA DRUGA 0611 

100 ŚNIADKA DRUGA / 0611 / 02 ŚNIADKA DRUGA 0611 

101 ŚNIADKA DRUGA  / 0611 (szkoła)  / 03 ŚNIADKA DRUGA 0611 

102 ŚNIADKA DRUGA / 0611 / 04 ŚNIADKA DRUGA 0611 

103 ŚNIADKA DRUGA / 0611 / 05 ŚNIADKA DRUGA 0611 

104 ŚNIADKA DRUGA / 0611 / 07 ŚNIADKA DRUGA 0611 

105  PARCELE/ 00259 / 01  PARCELE 00259 

106  PARCELE / 00257 / 01  PARCELE 00257 

107  PARCELE /00257 / 02  PARCELE 00257 

108 ŚNIADKA TRZECIA / 311023 / 01 ŚNIADKA TRZECIA 311023 

109 ŚNIADKA TRZECIA / 311023 / 02 ŚNIADKA TRZECIA 311023 

110 SIERADOWICE PIERWSZE  / 0610 / 01 SIERADOWICE 

PIERWSZE 
0610 

111 SIERADOWICE PIERWSZE / 0610 / 02 SIERADOWICE 

PIERWSZE 
0610 

112 SIERADOWICE PIERWSZE / 0610 / 03 SIERADOWICE 

PIERWSZE 
0610 

113 SIERADOWICE PIERWSZE / 0610 / 04 SIERADOWICE 

PIERWSZE 
0610 

114 SIERADOWICE DRUGIE / 0610 / 01 SIERADOWICE DRUGIE 0609 

115 SIERADOWICE DRUGIE  / 0609 / 02 SIERADOWICE DRUGIE 0609 

116 SIERADOWICE DRUGIE  / 0609 (OSP 

ZATOKA )  / 04 

SIERADOWICE DRUGIE 0609 

117 DĄBROWA DOLNA / 0598 / 02 DĄBROWA DOLNA 0598 
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118 DĄBROWA DOLNA  / 0598 / 04 DĄBROWA DOLNA 0598 

119 DĄBROWA DOLNA / 0598 / 06 DĄBROWA DOLNA 0598 

120 DĄBROWA DOLNA  / 0598 / 08 DĄBROWA DOLNA 0598 

121 PODGÓRZE  / 752 (stok)  / 01 PODGÓRZE DW 752 

122 PODGÓRZE  / 752 (stok)  / 02 PODGÓRZE DW 752 

123 PODGÓRZE  / 752 / 03 PODGÓRZE DW 752 

124 PODGÓRZE  / 752 / 04 PODGÓRZE DW752 

125 ŚWIĘTA KATARZYNA  / 752 / 02 ŚWIĘTA KATARZYNA DW 752 

126 ŚWIĘTA KATARZYNA  / 752 (leśniczówka)  / 

01 

ŚWIĘTA KATARZYNA DW 752 

127 ŚWIĘTA KATARZYNA / GRABOWA / 311015 

/ przez wieś / 01 

ŚWIĘTA KATARZYNA 

GARBOWA 
311015 

128 ŚWIĘTA KATZRZYNA / GRABOWA / 311015 

/ przez wieś / 02 

ŚWIĘTA KATARZYNA 

GARBOWA 
311015 

129 ŚWIĘTA KATARZYNA / GRABOWA / 311015 

/ przez wieś / 03 

ŚWIĘTA KATARZYNA 

GARBOWA 
311015 

130 ŚWIĘTA KATARZYNA / GRABOWA / 311015 

/ przez wieś / 04 

ŚWIĘTA KATARZYNA 

GARBOWA 
311015 

131 ŚWIĘTA KATARZYNA / ul. Kielecka / 752/01 ŚWIĘTA  KATARZYNA ul. Kielecka DW 752 

132 ŚWIĘTA KATARZYNA / ul. Kielecka / 752/02 ŚWIĘTA  KATARZYNA ul. Kielecka DW 752 

133 ŚWIĘTA  KATARZYNA / ul. 

ŻEROMSKIEGO/OŚRODEK ZDROWIA /01 

ŚWIĘTA  KATARZYNA ul. Żeromskiego 

134 ŚWIĘTA  KATARZYNA  / ul. Żeromskiego 

(szkoła)  / 02 

ŚWIĘTA  KATARZYNA ul. Żeromskiego 

135 WILKÓW/  / ul. Łysogórska/ 0314 / 01 WILKÓW/ ul. Łysogórska/ 0314 

136 WILKÓW/ ul. Łysogórska/ 0314/ 02 WILKÓW ul. Łysogórska/ 0314 

137 WILKÓW  / ul. Łysogórska/0314 / 03 WILKÓW ul. Łysogórska/0314 

138 WILKÓW / ul. Łysogórska / 0314 / 04 WILKÓW ul. Łysogórska/0314 

139 WILKÓW / ul. Łysogórska / 0314 / 05 WILKÓW ul. Łysogórska/0314 

140 WILKÓW  / ul. Łysogórska/0314 / 06 WILKÓW ul. Łysogórska/0314 

141 WILKÓW / ul. Łysogórska / 0314 / 07 WILKÓW ul. Łysogórska/0314 

142 WILKÓW / ul. Łysogórska / 0314 / 08 WILKÓW ul. Łysogórska/0314 

143 WILKÓW  / Ciekoty / 0314 / 01 WILKÓW ul. Łysogórska/0314 

144 WILKÓW /Ciekoty / 0314 / 02 WILKÓW ul. Łysogórska/0314 
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145 Wilków / ul. Łysogórska/ 314T/09 Wilków ul. Łysogórska 0314T 

146 Wilków/ul. Łysogórska/ 314T/10 Wilków ul. Łysogórska/ 0314T 

147 Wilków/ Stara Wieś/ 311022T/01 Wilków ul. Stara Wieś/ 311022T 

148 Wilków/ Stara Wieś/311021T/02 Wilków ul. Stara Wieś 311021T 

149 Wilków/ Stara Wieś / 311021T/03 Wilków ul. Stara Wieś/ 311021T 

150 Wilków/ Stara Wieś/ Kapliczka/ 311021T/ 04 Wilków U;. Stara Wieś 311021T 

151 Skorucin/ Wieża Ciśnień/ 584T/01 Skorucin Skorucin/ 0584T 

152 Skorucin/ Wieża Ciśnień/ 584T/02 Skorucin Skorucin/ 0584T 

153 Siekierno - Przegrab/311031T/01 Siekierno- Przedgrab Siekierno- Przedgrab/ 

311031T 

154 Psary - Stara Wieś/588T/05 Psary- Stara Wieś Psary -Stara Wieś 0588T 

155 Psary- Stara Wieś/588T/05 Psary -Stara Wieś Psary -Stara Wieś/0588T 

156 Grabowa/ Kapliczka/01 Grabowa dz. nr 131, 132/1 

157 Grabowa/ Kapliczka/ 02 Grabowa dz. nr 131, 132/1 

158 BODZENTYN  / ul. Opatowska (kierunek Starachowice)  / 03 BODZENTYN ul. Opatowska 

159 BODZENTYN  / ul. Opatowska (kierunek Bodzentyn)  / 04 BODZENTYN ul. Opatowska 

160 PSARY-PODŁAZY  / 0588 / 05 PSARY-PODŁAZY 0588T 

161 PSARY-PODŁAZY / 0588 / 06 PSARY-PODŁAZY 0588T 

162 DĄBROWA GÓRNA  / 751 / 03 DĄBROWA GÓRNA DW 751 
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Załącznik nr 11 

 

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

wynikających z RODO  

 

Wprowadzenie 

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia 

wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków 

tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO
1)

, w szczególności obowiązek informacyjny 

przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których 

dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 

RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, 

dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). 

Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO 

względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio 

pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 

RODO. 

W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 

uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem 

wykonawcy w postępowaniu, zaleca się  zobowiązanie wykonawcy do złożenia w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

Zamieszczone poniżej zapisy stanowią przykładowy wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy 

w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 

RODO. Oświadczenie takie, wymagane przez zamawiającego w SIWZ, byłoby składane w ofercie. 

Proponuje się, aby treść oświadczenia została ujęta przez zamawiającego we wzorze formularza 

ofertowego. 

Poniższy wzór oświadczenia ma charakter przykładowy i należy go traktować jako materiał 

pomocniczy, który może być przydatny w związku z potrzebą zapewniania przestrzegania przepisów 

 o ochronie danych osobowych w zamówieniach publicznych.  

                                                           
1)

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 


