
                                                                     Gmina Wierzchowo                                                   Strona 1 

 

 

Znak sprawy: …………………………. 

             

                        Wierzchowo, dnia 12.12.2012 r. 

Z A T W I E R D Z A M    

 

Jan Szewczyk   

Wójt Gminy Wierzchowo 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

zwana dalej „SIWZ”, sporządzona dla zamówienia publicznego pod nazwą: 

 
Świadczenie usług transportowych dla uczestników Projektu  

Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  

w Gminie Wierzchowo 

 

 

 

 

 

Zamówienie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.1 - 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 

w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 

utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono 

w Biuletynie Zamówień Publicznych 

dnia 17.12.2012 nr ogłoszenia:  515586 -2012 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie:  

Ryszard Dąbrowski       
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 

Nazwa zamawiającego: Gmina Wierzchowo 

Ulica: Długa 29 

Kod:  78-530  Miejscowość: Wierzchowo 

Telefon: 94 36 18 597 faks: 94 36 18 487 

NIP: 674-13-49-199 

REGON: 330920593 

Strona: bip.wierzchowo.pl  

E-mail: oswiata@wierzchowo.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 

zwanej dalej ustawą Pzp, wg zasad, jak na dostawę, której wartość jest mniejsza niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy”.  

Podstawa prawna przygotowania i przeprowadzenia postępowania : 

 Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( Dz. U. Nr 125 poz. 1371 ze 

zmianami ), 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz.U. z 

2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich 

dokumenty te mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego 

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 282, poz. 1650), 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot 

wartości zamówień oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania 

ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2011 r., Nr 

282, poz. 1649). 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych dla uczestników Projektu. 

Usługi transportowe będą realizowane w okresie do 30.06.2014r. w dni nauki szkolnej oraz w 

okresie pozaszkolnym ustalonym każdorazowo z Kierownikiem Projektu. Zamawiane usługi 

transportowe będą wykonywane poza przewozami szkolnymi aktualnie realizowanymi na 

terenie Gminy Wierzchowo. 

 Usługi transportowe podzielone na następujące części : 

1) Część Nr 1 - przewozy regularne specjalne wykonywane, jako przywóz i odwóz 

uczestników Projektu do i ze Szkół; 

2) Część Nr 2 - przewozy nieregularne o charakterze wycieczkowo – edukacyjnym. 

http://www.bip.wierzchowo.pl/
mailto:oswiata@oswiata.pl


                                                                     Gmina Wierzchowo                                                   Strona 3 

 

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części. 

Wykonawca zabezpieczy odpowiednią do wybranej lub wybranych części zamówienia ilość 

autobusów ( wg załączników nr 5, 6, 7, 8 ).  

 

Ad. 1) 

 Przewozy regularne specjalne będą wykonywane po godzinnych nauki wg oddzielnie 

opracowanego rozkładu jazdy dla każdej ze Szkół. 

Przewozy będą wykonywane dla : 

1) Szkoły Podstawowej w Wierzchowie – wg załącznika Nr 5 część a) Dowóz uczniów na 

zajęcia, 

2) Szkoły Podstawowej w Świerczynie – wg załącznika nr 6 część a) Dowóz uczniów na 

zajęcia, 

3) Gimnazjum w Wierzchowie – wg załącznika Nr 7 część a) Dowóz uczniów na zajęcia, 

4) Gimnazjum w Świerczynie – wg załącznika Nr 8 część a) Dowóz uczniów na zajęcia. 

 Zasady wykonywania przewozów : 

1) pierwsze rozkłady jazdy będą opracowane w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy o 

przewozach, 

2) wykonawca zapewni opiekę i bezpieczeństwo przewożonych uczniów wewnątrz 

autobusu od miejsca wsiadania do szkoły i z powrotem ( musi to być osoba poza 

kierowcą autobusu ), 

3) autobus musi być sprawny technicznie z aktualnym zaświadczeniem SOS i być 

przystosowany do przewozu dzieci, 

4) przewozy dzieci nie mogą być łączone z przewozem innych osób ( przewóz innych osób 

poza nauczycielami i uczniami w tym samym autobusie będzie podstawą do rozwiązania 

umowy z wykonawcą z jego winy), 

5) w koszty przewozów należy wkalkulować czas przestoju pod szkołą na ok. 3 godziny, 

6) przewozy będą wykonywane wg rozkładu jazdy ustalonego na cały okres roku 

szkolnego, 

7) rozkłady jazdy będą ustalane w okresie wakacyjnym na min. 21 dni przed rozpoczęciem 

nauki szkolnej, 

8) ilości autobusów ( lub busów ) ustali wykonawca na podstawie ilości przewożonych 

uczniów. 

 

Ad. 2) 

1.   Przewozy nieregularne wycieczkowo – edukacyjne będą wykonywane dla Szkół : 

1) Szkoły Podstawowej w Wierzchowie – wg załącznika Nr 5 część b) Wyjazdy uczniów 

na wycieczki, wyjazdy studyjne, wyjazdy terenowe, 

2) Szkoły Podstawowej w Świerczynie – wg załącznika nr 6 część b) Wyjazdy uczniów na 

wycieczki, wyjazdy studyjne, wyjazdy terenowe, 

3) Gimnazjum w Wierzchowie – wg załącznika Nr 7 część b) Wyjazdy uczniów na 

wycieczki, wyjazdy studyjne, wyjazdy terenowe, 

4) Gimnazjum w Świerczynie – wg załącznika Nr 8 część b) Wyjazdy uczniów na 

wycieczki, wyjazdy studyjne, wyjazdy terenowe. 

 



                                                                     Gmina Wierzchowo                                                   Strona 4 

 

 

2. Zasady wykonywania przewozów : 

1) przewozy będą wykonywane dla poszczególnych szkół w terminach ustalonych przez 

Kierownika Projektu i Koordynatorów poszczególnych szkół których przewóz będzie 

dotyczył z wyprzedzeniem min. 21 dni przed wykonaniem usługi, 

2) przewozy będą wykonywane jednym odpowiedniej pojemności autobusem lub busem, 

3) opiekę i bezpieczeństwo przewożonych uczniów na czas wyjazdu ( wyjazd, pobyt i 

powrót ) zapewni Kierownik Projektu, 

4) autobus na wyjazdy wycieczkowo – edukacyjne musi być sprawny technicznie z 

aktualnym zaświadczeniem SOS, posiadać pasy bezpieczeństwa dla każdej osoby, w 

okresie chłodnym zapewniającym odpowiednie sprawne ogrzewanie, a w okresie upałów 

musi posiadać klimatyzację, 

5) przed każdym wyjazdem autobusu na wycieczkę musi być on sprawdzony przez policję i 

posiadać potwierdzenie sprawności technicznej i gotowości do wyjazdu wydane na ten 

wyjazd, 

6) przewozy dzieci nie mogą być łączone z przewozem innych osób ( przewóz innych osób 

poza nauczycielami i uczniami w tym samym autobusie będzie podstawą do rozwiązania 

umowy z wykonawcą z jego winy), 

7) w koszty przejazdów ( cenę oferty ) należy wkalkulować m.in. koszty pracy 

kierowcy przez cały okres wyjazdu, noclegu kierowcy i jego wyżywienia, 

parkingów, koszty delegacji i inne koszty niezbędne związane z wyjazdem, 

8) przewozy będą wykonywane wg planu zatwierdzonego przez Kierownika Projektu, 

9) ilości autobusów ( lub busów ) ustali wykonawca na podstawie ilości planowanych do 

przejazdu uczniów i nauczycieli ( dopuszcza się łączenie przejazdów dla kilku szkół do 

tego samego miejsca docelowego ), 

10) przewozy będą wykonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o 

transporcie drogowym ( Dz. U. Nr 125 poz. 1371 ze zmianami ) regulującej wykonywanie usług 

transportu drogowego osobowego. 

 

 Wymagania realizacji przedmiotu zamówienia. 

1) Wymagania Zamawiającego, informacje dotyczące wykonywania przewozów zawierają 

załączniki nr 5, 6, 7, 8 do niniejszej SIWZ. W ww. załącznikach podane są miejsca 

wyjazdów edukacyjnych, szacunkowe ilości przewożonych osób oraz szacunkowe ilości 

km do przejechania, szacunkowy czas trwania wyjazdów. 

2) Wykonawca zaopatrzy każdy z autobusów ( lub busów ) w kartę miesięcznych 

przejazdów, która po zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu będzie podstawą 

do rozliczenia i zapłaty za wykonane świadczenie. 

3) Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania przewozów uczniów przedstawi : 

a) ważne ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę 

gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000 zł,  

b) ważne ubezpieczenie w zakresie obejmującym odpowiedzialność z tytułu NW na 

sumę gwarancyjną dla jednej osoby min. 10.000 zł, a odpowiedzialność obejmuje 

m.in. : uszkodzenie ciała, śmierć, szkody materialne, spowodowane w czasie 

przewozów szkolnych i wycieczkowych.  
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c) Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane powyżej ubezpieczenia, tak by 

obejmowały cały okres realizacji umowy. 

 Przewozy będą wykonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o 

transporcie drogowym ( Dz. U. Nr 125 poz. 1371 ze zmianami ) regulującej wykonywanie 

usług transportu drogowego osobowego. 

Wypisy z ustawy : 

Art. 4  

9) przewóz regularny specjalny — niepubliczny przewóz regularny określonej grupy osób, 

z wyłączeniem innych osób; 

17) licencja — decyzja administracyjna wydana przez Głównego Inspektora Transportu 

Drogowego lub określony w ustawie organ samorządu terytorialnego, uprawniająca do 

podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu 

drogowego; 

18) zezwolenie — decyzja administracyjna wydana przez ministra właściwego do spraw 

transportu, Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub określony w ustawie 

organ samorządu terytorialnego, uprawniająca przewoźnika drogowego do 

wykonywania określonego rodzaju transportu drogowego; 

20) certyfikat kompetencji zawodowych — dokument potwierdzający posiadanie 

kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności 

gospodarczej w zakresie transportu drogowego; 

Art. 5.  
1. Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej 

licencji na wykonywanie transportu drogowego, zwanej dalej „licencją”. 

2. Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, 

uwzględniając wniosek przedsiębiorcy. 

3. Przedsiębiorcy udziela się licencji, z zastrzeżeniem art. 6, jeżeli: 

1) członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną 

lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy — osoby prowadzące 

działalność gospodarczą, spełniają wymogi dobrej reputacji; wymóg dobrej reputacji 

nie jest spełniony lub przestał być spełniany przez te osoby, jeżeli: 

a) zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne 

skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi 

gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom 

pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu, 

b) wydano w stosunku do tych osób prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania 

działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego; 

2) przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba 

zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się 

certyfikatem kompetencji zawodowych; 

3) posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie transportu drogowego określony dostępnymi środkami 

finansowymi lub majątkiem w wysokości ….. ); 

4) przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy i zatrudnieni przez przedsiębiorcę 

kierowcy, a także inne osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące 

osobiście przewozy na jego rzecz, spełniają wymagania określone w przepisach 

ustawy, przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym oraz 

w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, a także nie 

byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko 

bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku; 

http://prawo.legeo.pl/prawo/dziennik-ustaw-2005/108/908/
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5) posiada tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi 

spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, 

którymi transport drogowy ma być wykonywany. 

 

Art. 6.  
1. Licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką udziela się przedsiębiorcy, 

jeżeli: 

1) spełnia wymagania określone w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 5; 

2) zatrudnieni przez niego kierowcy oraz sam przedsiębiorca osobiście wykonujący 

przewozy: 

a) spełniają wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym, 

b) nie byli skazani za przestępstwa, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4, a ponadto 

za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i 

obyczajności, 

4. Licencja, o której mowa w ust. 1, udzielana jest na określony pojazd i obszar 

obejmujący: 

1) gminę; 

2) gminy sąsiadujące — po uprzednim zawarciu przez nie porozumienia; 

Art. 18.  
1. Wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych wymaga 

zezwolenia: 

1) w krajowym transporcie drogowym — wydanego, w zależności od zasięgu tych 

przewozów odpowiednio przez: 

a) wójta — na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze 

gminy, 

b) burmistrza albo prezydenta miasta — na wykonywanie przewozów na liniach 

komunikacyjnych w komunikacji miejskiej, 

c) burmistrza albo prezydenta miasta, któremu powierzono to zadanie na mocy 

porozumienia, o którym mowa w art. 4 pkt 7a — na wykonywanie przewozów na 

liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej w granicach określonych w 

art. 4 pkt 7a lit. a albo lit. b, 

e) starostę, w uzgodnieniu z wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast 

właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej — na 

wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu, z 

wyłączeniem linii komunikacyjnych określonych w lit. a—d
1
, 

f) marszałka województwa, w uzgodnieniu ze starostami właściwymi ze względu na 

planowany przebieg linii komunikacyjnej — na wykonywanie przewozów na 

liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co najmniej jednego 

powiatu, jednakże niewykraczających poza obszar województwa, 

Art. 20. 

1. W zezwoleniu określa się w szczególności: 

1) warunki wykonywania przewozów; 

2) przebieg trasy przewozów, w tym miejscowości, w których znajdują się miejsca 

początkowe i docelowe przewozów; 

3) miejscowości, w których znajdują się przystanki – przy przewozach regularnych 

osób. 

1a. Załącznikiem do zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązujący rozkład 

jazdy 

 

 Wykonawca może powierzyć wykonywanie zamówienia podwykonawcom.  

http://prawo.legeo.pl/prawo/dziennik-ustaw-2005/108/908/
http://prawo.legeo.pl/prawo/dziennik-ustaw-2005/108/908/
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1) Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów Podwykonawców z dalszymi 

Podwykonawcami, 

2) Zlecenie wykonania części świadczenia przez Podwykonawcę wymagać będzie zgody 

Zamawiającego na wskazanego Podwykonawcę, 

3) Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach nie wyrazić zgody na wskazanego 

Podwykonawcę, 

4) Zlecenie wykonania części wykonywania usług Podwykonawcom nie zmienia treści 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części świadczenia, 

5) Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

każdego Podwykonawcy i jego pracowników lub przedstawicieli, jak za swoje własne, 

6) Wykonawca zobowiązany będzie do doręczenia Zamawiającemu w dniu wystawienia 

faktury VAT, pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcę, którego wierzytelność 

jest częścią składową, wystawionej faktury VAT o dokonaniu zapłaty na rzecz tego 

Podwykonawcy, 

7) W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 6) Zamawiający 

zatrzyma z należności Wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności 

Podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia, 

8) Zatrzymanie, o którym mowa w pkt. 7) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonania 

zapłaty na rzecz Podwykonawcy. 

 

6. Warunki rozliczenia. 

1) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa obejmująca zakres zamówienia 

określony w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie 

wybranego wykonawcy. 

2) Podstawę do rozliczenia wykonanych usług stanowić będzie zawarta umowa i oferta 

wykonawcy. 

3) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę umowną obejmującą zakres 

rzeczowy określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4) Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających na zasadach i wg 

stawek, jak wykonywane usługi podstawowe. 

5) Zmiana ceny wykonywania świadczenia nie może nastąpić wcześniej niż po połowie 

okresu wykonywania świadczenia i nie może być większa niż  wielkość wskaźnika 

paliwowego przewidzianego na dany rok.  

6) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy może nastąpić na podstawie umotywowanego 

wniosku wykonawcy. Nieuzasadniony wniosek będzie przez Zamawiającego 

rozpatrzony negatywnie. 

7) Rozliczenia będą dokonywane za rzeczywiście zrealizowane w danym miesiącu 

świadczenia przewozów, o których mowa w pkt. 1 niniejszej SIWZ . 

8) Podstawą rozliczenia i zapłaty za rzeczywiste przejechane kilometry będzie 

zatwierdzona przez Kierownika Projektu karta miesięcznych przejazdów. 

9) Zamawiający zapłaci należności w terminie do 30 dni licząc od dnia złożenia u 

Zamawiającego sprawdzonej i zatwierdzonej przez Kierownika Projektu faktury VAT 

oraz przekazanych środków finansowych przez instytucję pośredniczącą. 

10) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 

 

IV. Oferty wariantowe 
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

 

V. Termin wykonania zamówienia 

 

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2014r 

  

VI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w 

walutach obcych 

 

Zamawiający informuje, że wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia 

dokonywane będą w złotych polskich 

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu  

oraz opis sposobu dokonywania oceny  spełniania tych warunków 

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej 

działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania i w tym 

względzie posiadają licencję na wykonywanie usług osobowego transportu drogowego. 

Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonej przez wykonawcę 

do oferty licencji.  

Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.  

 

2) posiadania wiedzy doświadczenia i w tym względzie 

wykażą i udokumentują (referencjami, opiniami lub listami polecającymi ), iż w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w ciągu całego okresu prowadzenia działalności wykonali lub 

wykonują usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia, przez co należy rozumieć wykonanie lub wykonywanie usługi transportu 

publicznego rozumianego, jako regularne przewozy specjalne dzieci do szkół, 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji 

wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i 

doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 

pisemne zobowiązanie I niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji 

prawo korzystania z ich wiedzy I doświadczenia na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia ( poprzez wypełnienie tego warunku należy rozumieć nie tylko 

dysponowanie dokumentami potwierdzającymi wiedzę i doświadczenia, ale przede 

wszystkim oddanie do dyspozycji wykonawcy środków transportu i wzięcia udziału w 

realizacji  części lub całości zamówienia ). 

Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę 

do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje 

potwierdzające spełnianie warunku.  

Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.  
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3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia I w tym względzie dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia tj.:  

a) kierowcami z uprawnieniami do prowadzenia autobusów lub busów w 

krajowym transporcie publicznym w ilości odpowiadającej ilości autobusów, 

b) osobami z wykształceniem średnim w ilości – jedna osoba na jeden środek 

transportu, dla zapewnienia bezpieczeństwa i opieki nad dziećmi w czasie 

przewozów regularnych specjalnych. 

Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę 

do oferty wykazu osób wraz z informacją o kwalifikacjach i doświadczeniu oraz 

uprawnieniami kierowców autobusów i busów. 

Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.  

Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 

nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 

4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 

niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. dysponują lub będą dysponować autobusami 

lub busami w ilości niezbędnej dla wykonywania usług zapewniającymi należyte ich 

wykonanie. Ilości autobusów lub busów wynika z załączników Nr 5, 6, 7, 8 do SIWZ. 

Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę 

do oferty wykazu autobusów lub busów wraz z dokumentami potwierdzającymi ich stan 

techniczny. 

Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.  

Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej i w tym względzie : 

a) posiadają środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości minimum – 25.000zł. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. 

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów tj.  

informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 

wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

Jeżeli z uzasadnionych przyczyn wykonawca nie będzie mógł przedstawić wymaganych 

przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, to będzie mógł 
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przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełniania tego 

warunku. 

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych 

walutach niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu 

Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa: 

http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu zamieszczenia 

ogłoszenia w BZP. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich 

innych danych finansowych. 

 

6) Brak podstaw do wykluczenia w rozumieniu art. 24 ust. 

1 Pzp.; 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. 

Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonego przez wykonawcę 

do oferty oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp 

oraz dokumentów potwierdzających brak wykluczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że: 

a) w stosunku do każdego brak jest podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp,  

b) wspólnie muszą wykazać, że spełniają warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, 

potencjału technicznego oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, posiadania odpowiedniej wielkości środków finansowych niezbędnych do 

wykonania zamówienia. 

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy  

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 

1. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu oraz żądane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty 

potwierdzające spełnianie tych warunków, a także oświadczenie dotyczące braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania. 

2. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu 

oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji, zamawiający 

żąda złożenia przez wykonawcę następujących oświadczeń i dokumentów: 

1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust.1 pkt 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru, 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji; 

2) licencja na wykonywanie usług osobowego transportu drogowego; 

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, 

czy są one zatrudnione bezpośrednio przez Wykonawcę ( lub będą wykonywać 

świadczenie osobiście ) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego załącznik 

nr 4 do niniejszej specyfikacji; 

4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia do wykonywania czynności ( dotyczy kierowców autobusów lub 

busów ), 

5) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 

wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków 
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finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

6) Inne dokumenty : 

Wykaz pojazdów przeznaczonych do wykonywania usługi wraz z kopią zaświadczeń o 

przeprowadzeniu badań technicznych potwierdzających, że pojazd służy do przewozu 

osób w transporcie zbiorowym ( nie uznaje się za tożsame kopię wpisu o badaniu 

technicznym w dowodzie rejestracyjnym pojazdu ). 

 

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, należy złożyć 

następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – w oryginale (załącznik Nr 2), 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 

2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, 

3) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej składa : 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

b) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

 

4. Wymagane dokumenty mogą mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem (na każdej zapisanej stronie) przez wykonawcę. W przypadku składania 

elektronicznych kopii dokumentów powinny one być opatrzone przez wykonawcę 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu.  

5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie 

nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składanie wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 

dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez 

poprawnie umocowanego pełnomocnika. 

8. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wzywa wykonawców, którzy w określonym 

terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub  dokumentów, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy 

złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 

25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w 

wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego 

oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 
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9. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp wzywa także, w wyznaczonym terminie, do 

złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 

1 ustawy. 

 

 

                                                         

 

 

                                                                                                                             

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów 

 

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz 

informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem na numer ( 94 ) 36 18 837 lub 

drogą elektroniczną na adres : oswiata@wierzchowo.pl , przy czym zawsze dopuszczalna 

jest forma pisemna.  

2. Forma pisemna wymagana jest do złożenia oferty wraz z załącznikami.  

3. Jeżeli zamawiający lub wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, 

zapytania lub informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Wyjaśnienia zostaną udzielone niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie 

po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym  mowa w pkt. 4 

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym 

przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania 

oraz zamieści na stronie internetowej pod adresem bip.wierzchowo.pl  

8. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na 

adres zamawiającego, podany w rozdziale I specyfikacji. 

9. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób 

modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie 

internetowej pod adresem bip.wierzchowo.pl     

10. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest p. Joanna Zyguła tel/fax,    

e-mail jw. 

 

http://www.bip.wierzchowo.pl/
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X. Informacja na temat wadium 

 

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium. 

 

XI. Termin związania ofertą 

 

1.   Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej 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.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

XII. Opis sposobu przygotowania ofert 

 

1. Przygotowanie oferty 

1) Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może złożyć 

tylko jedną ofertę wg zasad określonych w rozdziale III pkt. 2.  

2) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną 

czytelność jej treści. 

4) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 

5) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

6) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji oraz 

dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia 

2. Wykonawcy zobowiązani są złożyć do oferty następujące dokumenty oraz 

oświadczenia: 

1) formularz ofertowy wg załącznika Nr 1 oraz oświadczenia i dokumenty wymagane w 

rozdz. VIII niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W formularzu 

ofertowym, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy 

podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę 

wspólną, 

2) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w 

postępowaniu i do zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

3) pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy 

dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje sam wykonawca, a inna osoba 

upoważniona do jego reprezentowania.  

4) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 2) i 3) powinno być przedstawione w formie 

oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza. 

3. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez 

wykonawcę lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy. W przypadku 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia 

składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika. 
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4. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można 

odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera 

pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób 

umożliwiać odczytanie imienia i nazwiska podpisującego. 

5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

uprawnionej. 

6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i złączone w sposób trwały, 

zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości.  

7. Nie później niż w terminie składania ofert wykonawca może zastrzec te informacje  

w ofercie, które nie mogą być udostępniane, ponieważ zawierają jego tajemnicę lub 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Załączniki zawierające informacje zastrzeżone należy podkreślić w wykazie załączników do 

oferty i umieścić w oddzielnym pakiecie spiętym, ponumerowanym i opatrzonym nazwą: 

„Załączniki zastrzeżone”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 

86 ust. 4 ustawy. 

8. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty 

1) Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzeźroczystym opakowaniu (np. koperta), 

oznaczonym nazwą (firmą) i adresem wykonawcy i zaadresowanym na siedzibę 

zamawiającego: 

Urząd Gminy Wierzchowo, ul. Długa 2, 78-530 Wierzchowo 

Opakowanie oferty należy opisać następująco:  

Przetarg – Świadczenie usług transportowych dla uczestników Projektu  

Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  

w Gminie Wierzchowo 

 
Część Nr ……. 

– nie otwierać przed dniem 02.01.2013r., przed godz. 10.00.” 

 

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w Urzędzie Gminy Wierzchowo, ul. 

Długa 29, 78-530 Wierzchowo, w sekretariacie  Urzędu. 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 02.01.2013r. o godz. 10:00, przy czym za termin 

złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do zamawiającego, a nie datę i 

godzinę jej wysłania przez wykonawcę (np. przesyłka pocztową lub kurierską). 

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

4. Zmiana oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert winna być dokonana poprzez 

złożenie kolejnej oferty, w sposób i formie przewidzianej w rozdz. XII pkt 2 specyfikacji 

oraz dodatkowo opisanej na opakowaniu i na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej specyfikacji (Oferta) hasłem „ZMIANA”.  

5. Wycofanie oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert winno być dokonane 

poprzez złożenie przez wykonawcę stosownego oświadczenia woli, które należy złożyć w 

opakowaniach/kopertach zamkniętych  i opisanych w sposób określony w Rozdz. XII pkt 2,  

z dodatkowa informacją „WYCOFANIE”. 

6. W razie złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę wykonawcy.  
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7. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.01.2013r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy 

Wierzchowo, sala narad. 

8. Otwarcie ofert jest jawne. 

9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie każdego zadania zamówienia. 

10. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

11. Informacje, o których mowa w pkt 9 i 10 przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, 

którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

12. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy 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 specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian treści oferty, 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu „Oferta” (załącznik Nr 1 do SIWZ) 

w kwocie brutto,  z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.  Cena podana w ofercie będzie 

ceną umowną. 

2. Kalkulacja ceny. Kalkulację ceny należy wykonać przy wykorzystaniu informacji 

określonych w załącznikach Nr 5, 6, 7, 8. 

Kalkulację należy wykonać za jeden km przewozu oraz za planowane ilość km do 

przejazdów z wyodrębnieniem rodzajów przewozów wg poniższej tabeli. 

Nr zadania Przewozy regularne specjalne 

Część Nr 1 

Przewozy na wycieczki edukacyjne 

Część Nr 2 
Wg załącznika nr 5 1000 5000 

Wg załącznika nr 6 1120 2591 
Wg załącznika nr 7 8160 3942 
Wg załącznika nr 8 1620 1479 

RAZEM : 11.900 13.012 

Kalkulacja ma być wykonana za cały okres wykonywania usługi. 

 

3. W części Nr 1 w koszty przewozów regularnych specjalnych należy wkalkulować czas 

przestoju pod szkołą na ok. 3 godziny. 

4. W części nr 2 w koszty przejazdów ( cenę oferty ) należy wkalkulować m.in. koszty 

pracy kierowcy przez cały okres wyjazdu, noclegu kierowcy i jego wyżywienia, parkingów, 

koszty delegacji i inne koszty niezbędne związane z wyjazdem. 

5. Cena ofertowa powinna obejmować także: 

1) koszty wynagrodzenia opiekuna, 

2) koszty napraw i przeglądów pojazdów, 

3) koszty dojazdów do pierwszego przystanku, postojów i powrotów, 

4) koszty związane z wyjazdami na wycieczki edukacyjne, 

5) inne koszty związane z wykonywaniem usługi. 

6. Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy : 
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1) oczywiste omyłki pisarskie; 

2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek; 

3) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert - niezwłocznie 

zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.   

7. Zawiadomienie o dokonanych poprawkach. 

1) O dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie 

zawiadomi wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

2) Dokonane poprawki omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny 

będą miały swoje konsekwencje w ocenie oferty. 

3) Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawców akceptacji 

poprawionych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny oferty. 

6. Rażąco niska cena: 

1) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 

wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

2) Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,                  

w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania 

techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla 

Wykonawcy. 

3) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia. 

 

XV - Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium : 

Cena wykonania zamówienia  – 100 % 

 

Złożone oferty będą oceniane za każdą z części osobno w następujący sposób : 

Oferta z najniższą ceną za daną część otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt, oferty 

następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru : 

C = [C min / C bad] x 100 % 

gdzie: 

C - liczba punktów za cenę ofertową 

C min - najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych 

C bad - cena oferty badanej 

 

XVI - Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie po wyborze 

najkorzystniejszej oferty  na poszczególne części zamówienia, wszyscy wykonawcy, którzy 

złożyli oferty zostaną jednocześnie zawiadomi o: 

1) wyborze oferty najkorzystniejszej ( za daną część ), podając nazwę (firmę), siedzibę i 

adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), 

siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także ceny ofert,  
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2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne; 

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

podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 

zawarta. 

2. Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 

183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane faksem, albo 10 dni – jeżeli zostanie 

przesłane pisemnie. 

3. Zamawiający może podpisać umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przed 

upływem terminów, o których mowa w pkt. 3, jeżeli: 

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego złożono  

tylko jedną ofertę,  

albo 

2) nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. 

4. Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla 

się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać 

ofertę najkorzystniejszą wśród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego 

badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których 

mowa w art. 93 ust.1 ustawy. 

5. Podpisanie umowy nastąpi w trybie i terminie ustalonym miedzy stronami. 

 

XVII - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

Zamawiający nie wymaga od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

XVIII - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 

jeżeli zawierający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 

zamówienia publicznego na takich warunkach 

 

1. Zamawiający wymaga od wybranego w każdej części zamówienia wykonawcy, aby zawarł 

z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze 

umowy, stanowiącym załącznik Nr 10 do specyfikacji. 

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazana jest zmiana 

istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie  której 

dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania 

takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

oraz określił warunki takiej zmiany. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem tego warunku 

podlega unieważnieniu. 
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3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w 

przypadku wystąpienia n/w okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich 

wprowadzenia: 

1) zmiana podatku od towarów i usług VAT, 

2) konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn, za które nie odpowiada 

wykonawca, w szczególności wystąpienia okoliczności, których nie można było 

przewidzieć, mimo zachowania należytej staranności, 

3) zmiany  warunków finansowania zamówienia. 

4) Zmiana ceny wykonywania świadczenia nie może nastąpić wcześniej niż po połowie 

okresu wykonywania świadczenia i nie może być większa niż  wielkość wskaźnika 

inflacji przewidzianego na dany rok. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy może nastąpić 

na podstawie umotywowanego wniosku wykonawcy. Nieuzasadniony wniosek będzie 

przez Zamawiającego rozpatrzony negatywnie. 

5) Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie pisemne uzasadnienie 

sporządzone przez komisję powołaną przez zamawiającego, zatwierdzone przez 

kierownika zamawiającego.  Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

6) Zmiany umowy, o których mowa w pkt. 3, muszą być dokonywane z zachowaniem 

przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa 

jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte 

w specyfikacji. 

 

XIX – Inne informacje 

 

1. Nie przewiduje się: 

1) zawarcia umowy ramowej, 

2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 

3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej 

2. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 

67 ust. 6 ustawy Pzp zwiększających zamówienie podstawowe o 25 % zakresu przewozów 

zaplanowanych do realizacji Projektu. 

 

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia  

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. 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. 

2.1. W niniejszym zamówieniu, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 
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czynności: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) odrzucenia oferty odwołującego. 

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

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

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

2.4. Odwołujący przesyła kopię odwołanie zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 

tego terminu. Uznaje się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

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

jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy. 

2.5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

2.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia  zamieszczenia ogłoszenia 

w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 

stronie internetowej. 

2.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2.5 i 2.6 wnosi się w terminie 5 dni 

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

2.8. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

2.9. Po wniesieniu odwołania zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 

dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówienia lub 

postanowień specyfikacji, zamieści je również na stronie internetowej, na której jest 

zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu i jest udostępniana specyfikacja, wzywając  

wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

2.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 

dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie 

przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię należy doręczyć zamawiającemu oraz 

wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

2.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte 

na korzyść jednej ze stron. 

2.12. Zamawiający może wnieść do Prezesa KIO odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na 
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odwołanie wnosi się na piśmie  lub ustnie do protokołu. 

2.13. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych 

w odwołaniu KIO może umorzyć postępowania na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron 

oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili po stronie wykonawcy, pod 

warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w 

terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub 

unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym 

w odwołaniu. 

2.14. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie 

zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów 

przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, KIOP umarza postępowanie, a 

zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

2.15. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie 

zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w 

odwołaniu, KIO rozpoznaje odwołanie. 

2.16. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu. 

2.17. Koszty postępowania odwoławczego 

a) w okolicznościach, o których mowa w pkt 2.12, znosi się wzajemnie, 

b) w okolicznościach, o których mowa w pkt 2.13: 

 ponosi zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po 

otwarciu rozprawy 

 znosi się wzajemnie, jeżeli zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w 

odwołaniu przed otwarciem rozprawy 

c) w okolicznościach, o których mowa w pkt 2.14: 

 odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez KIO 

 wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez KIO. 

2.18. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku 

KIO umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem 

rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. 

3. Skarga do sądu.  

3.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

3.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

zamawiającego. 

3.3.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni 

od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. 

3.4.Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 

zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, 

wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości 

lub w części. 

3.5.W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 
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odwołania ani występować z nowymi żądaniami 

4. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje 

skarga kasacyjna.  

5. Informacja Wykonawcy o czynnościach Zamawiającego dokonanych z uchybieniem 

przepisów ustawy Pzp: 

1. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie. 

2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność 

albo wykona czynności zaniechane i poinformuje o tym Wykonawców w sposób 

przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

3. Na czynności, o których mowa w pkt. 2, nie przysługuje odwołanie,  

z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 

 

 

XXI. Wykaz załączników do specyfikacji: 

Nr 1 – formularz ofertowy 

Nr 2 – wzór o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

Nr 4 – wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia ( osoby/a przy pomocy której/ch będzie 

realizowane zamówienie ) 

Nr 5 - Świadczenie usług transportowych dla zadania Nr 1 Realizacja Programu Rozwoju Szkoły 

Podstawowej  w Wierzchowie 

Nr 6 - Świadczenie usług transportowych dla zadania Nr 2  Realizacja Programu Rozwoju Szkoły 

Podstawowej  w Świerczynie 

Nr 7 - Świadczenie usług transportowych dla zadania Nr 3  Realizacja Programu Rozwoju 

Gimnazjum  w Wierzchowie 

Nr 8 - Świadczenie usług transportowych dla zadania Nr 4  Realizacja Programu Rozwoju 

Gimnazjum w Świerczynie 

Nr 9 – wzór umowy 
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Załącznik Nr 1 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: 

Świadczenie usług transportowych dla uczestników Projektu  

Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  

w Gminie Wierzchowo 
 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony opublikowany w BZP Nr ………………….. 

z  dnia ………. ….2012 r. 

      1. Dane dotyczące wykonawcy: 

Nazwa ……………………………………………………………………………………………………. 

Siedziba…………………………...……………………………………………………………………… 

Nr telefonu/faks/e-mail ………………………………………………………………………………….. 

 nr NIP …………………………………………………………………………………………………… 

nr REGON ………………………………………………………………………………………………. 

      2. Zobowiązania wykonawcy  

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę 

Przewozy regularne specjalne 

Cena brutto 

Przewozy na wycieczki edukacyjne 

Cena brutto 

Za 1 km Za 11.900 km Za 1 km Za 13.012 km 
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…………………………………. złotych brutto 

Cena słownie ………………………………………………………………………………………………. 

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

w tym podatek VAT   … %, tj ………………………… zł ( jeżeli występuje ) 

* niepotrzebne skreślić 

3. Na potwierdzenie spełnienia warunków i  wymagań Zamawiającego do oferty załączam 

następujące oświadczenia i dokumenty: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

      4. Oferta wspólna (jeżeli występuje). 

Pełnomocnik wykonawców wspólnie składających ofertę: 

Nazwisko, imię …………………………………………………………………………………………. 

Stanowisko ……………………………………......……………………………………………………. 

Telefon.....…...............……………… faks ……...........…………………………………………….. 

Zakres umocowania ……………………………………………………………………………………… 

      5. Oferta zawiera .............. ponumerowanych stron. 

 

 

………….............…………………………………… 

(data, miejscowość, podpis Wykonawcy ) 

 

 



                                                                     Gmina Wierzchowo                                                   Strona 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 

Nazwa i adres Wykonawcy : 

 

 

 

 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli : 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

pn.:  

Świadczenie usług transportowych dla uczestników Projektu  

Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  

w Gminie Wierzchowo 
 

Dotyczące : 

1) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia,  

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

.................................. 
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Miejscowość i data:………………………………………. 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 

Nazwa i adres Wykonawcy : 

 

 

 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli : 

 

 

 

 

Oświadczenie 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn 

przewidzianych w art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

 

Składając ofertę na : 

Świadczenie usług transportowych dla uczestników Projektu  

Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  

w Gminie Wierzchowo 
 

Oświadczam, że wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

..........................., dnia ..................2012r.      
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……......................................................                                                                        

  ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej ) 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4 

Nazwa i adres Wykonawcy : 

 

 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli : 

 

 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pn.:  

Świadczenie usług transportowych dla uczestników Projektu  

Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  

w Gminie Wierzchowo 

 

( WZÓR ) 
 

 

 

LP 

 

Imię i nazwisko 

Podstawa dysponowania osobą 

np. umowa o pracę, umowa 

zlecenie, pisemne 

zobowiązanie lub osobiście 

 

Funkcja w zadaniu 

 

Posiadane kwalifikacje 

(krótka informacja ) 

 

Krótka informacja 

nt. wiedzy i 

doświadczenia 

  

 

 

 

 

Np. kierowca 

autobusu 

  

  

 

 

 

 

Np. opiekun  
  

 
 

 
..........................., dnia ..................2012r. 

 

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

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej) 
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