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Stowarzyszenie  „Bądź z Nami” 
42-500 Będzin ul. 11 Listopada 7 

tel. 032 2674612; faks  (0-32) 2674612 
email: iloslo@op.pl 

 
 
Nr ZP nadany sprawie przez Zamawiającego  ZP/1/ST/2008 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

O WARTOŚCI DO 206 000 EURO NA WYKONANIE USŁUGI 

 

Przetarg nieograniczony 

na świadczenie usługi polegającej na przewozie uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Będzinie w 2009 roku 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w oparciu o przepisy  
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych         

 (t.j. Dz. U. z  2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm) 
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Stowarzyszenie „Bądź z Nami”                                                                             ZP/1/ST/2008 
Ul. 11 Listopada 7 
42-500 Będzin 
tel. 032 2674612; faks  (0-32) 2674612 
 
......................................................                                                       
   (pełna nazwa, dokładny adres,  
     telefon, faks Zamawiającego) 

                       
      

 
       

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTO ŚCI DO 206 000 EURO 

 
II ..  NNaazzwwaa  oorraazz  aaddrreess  ZZaammaawwiiaajjąącceeggoo  

Stowarzyszenie „Bądź z Nami”                                                                            
Ul. 11 Listopada 7 
42-500 Będzin 
tel. 032 2674612; faks  (0-32) 2674612 
 
 

II II ..  TTrryybb  uuddzziieellaanniiaa  zzaammóówwiieenniiaa  
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego                 
o szacunkowej wartości zamówienia poniŜej 206 000 EURO zgodnie z postanowieniami Ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 
z późn. zm) 

 

III.  Opis przedmiotu zamówienia publicznego  
 
Przedmiotem zamówienia publicznego jest;  
„Przewóz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Będzinie”- dokładny opis 
zamówienia zawiera załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji 
 
IV.  Informacja na temat zamówienia uzupełniającego 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających  w stosunku do zamówienia 
podstawowego opisanego w specyfikacji. 
 
V. Informacja na temat zamówień częściowych 
Zamawiający dopuszcza moŜliwość składnia ofert częściowych. Wykonawca moŜe zatem 
złoŜyć zatem ofertę na jedną z części zadania opisaną w opisie przedmiotu zamówienia, a 
stanowiącą  załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ , lub teŜ na dwie części, ale musi posiadać 
odpowiednią ilość pojazdów zapewniającą realizację zamówienia.  
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VVII ..    II nnffoorrmmaaccjjaa  oo  ooffeerrcciiee  wwaarr iiaannttoowweejj  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

VVII II ..    TTeerrmmiinn  rreeaall iizzaaccjj ii   zzaammóówwiieenniiaa  
Rozpoczęcie realizacji zamówienia:  02.01.2009 r. 
ZZaakkoońńcczzeenniiee  rreeaall iizzaaccjj ii   zzaammóówwiieenniiaa::    31.12.2009 r. 

VIII.  Wadium  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
IX.   Warunki udziału w postępowaniu 
O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji mogą ubiegać się 
wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia: 
        - posiadają licencję  na wykonywanie usług w zakresie krajowego transportu 
         drogowego w zakresie przewozu osób (załączyć stosowną kserokopię) 

 
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  
    i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie 
    innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do  
    wykonania zamówienia, w szczególności: 

- dysponują pojazdami, których data produkcji nie moŜe być starsza niŜ 1996 r.  
          lub są po kapitalnym remoncie silnika, nie później jednak niŜ w 2000 roku     
          (załączyć stosowną kserokopię) 
       - posiadają kierowców, którzy legitymują się aktualnym świadectwem kwalifikacji  
         (załączyć stosowną kserokopię) 
 
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
    to jest: 
       - posiadają aktualna polisę ubezpieczeniową OC z tytułu prowadzonej działalności 
         (załączyć stosowną kserokopię) 
 
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
 

  Ocena spełniania przedstawionych powyŜej warunków zostanie dokonana wg formuły:  
„spełnia –  nie spełnia” w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone  
do oferty. 

XX..    OOśśwwiiaaddcczzeenniiaa  ii   ddookkuummeennttyy,,  jjaakkiiee  mmaajjąą  ddoossttaarrcczzyyćć  WWyykkoonnaawwccyy  ww  cceelluu  ppoottwwiieerrddzzeenniiaa                  
ssppeełłnniieenniiaa  wwaarruunnkkóóww  uuddzziiaałłuu  ww  ppoossttęęppoowwaanniiuu..  
1.  Wypełniony formularz ofertowy  – załącznik nr 1 do SIWZ. 
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji        
     działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub   
     zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6   
     miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
3. Koncesję, zezwolenie lub licencję, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji,  
    zezwolenia lub licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym  
    zamówieniem – kserokopię dokumentu potwierdzającego moŜliwość przewozu osób  
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    zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 roku o transporcie drogowym ( tekst jednolity 
    Dz.U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2088 z późn. zm.) 
4. Wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą  
    uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji  
    zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia – załącznik nr 7. 
5. Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do 
    wykonania zamówienia, jeŜeli w wykazie, o którym mowa w pkt.4, wykonawca wskazał  
    osoby, którymi będzie dysponował - załącznik nr 8. 
6. Kserokopie aktualnych ubezpieczeń OC i NW lub innego dokumentu potwierdzającego,  
    Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  
    działalności. 
7. Aktualne badanie techniczne pojazdów. 
8. Podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków zawartych w art.22 ust.1 ustawy prawo 
    zamówień publicznych stanowiące - załącznik nr 2- wskazana data podpisania  
    dokumentu. 
9. Wykaz niezbędnego sprzętu  przeznaczonego do realizacji zadania wraz z oświadczeniem 
      o  jego sprawności z uwzględnieniem warunku pkt. V. 3 SIWZ - wzór wykazu - załącznik   
      nr 3 – wskazana  data podpisania  dokumentu. 
10. Oświadczenie,  Ŝe Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na  
     ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub uzyskał zgodę na zezwolenie, odroczenie lub  
     rozłoŜenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  
     organu podatkowego, stanowiące – załącznik nr 6 - wskazana  data podpisania   
     dokumentu. 
11. Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania  
      zamówienia narzędzi i urządzeń, jeŜeli w wykazie , o którym mowa w pkt.8, wykonawca 
      wskazał narzędzi i urządzenia, którymi będzie dysponował – załącznik nr 8. 
 
Uwagi:  
1. Dokumenty, o których mowa powyŜej mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 
2. Zamawiający moŜe zaŜądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy , gdy złoŜona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna 
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.  

3. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  
      Polskiej, zamiast dokumentu o których mowa w pkt. X ppkt 2. SIWZ składa dokument lub  
     dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  
      potwierdzające, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

Uwaga!  Dokument , o którym mowa powyŜej powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ  
               6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

4. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  
    nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyŜej zastępuje się go dokumentem zawierającym  
    oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
    organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju pochodzenia osoby lub 
     kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
 
UWAGA! 
zamawiający informuje, iŜ zgodnie z art. 96 ust.3 w zw. z art. 8 ust.3 ustawy  Prawo zamówień 
publicznych wszystkie oferty składane w postępowaniu są jawne od chwili ich otwarcia, za wyjątkiem 
informacji stanowiącej tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeŜeli wykonawca, nie później niŜ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one 
być udostępnione ( zgodnie z art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji – tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. – Tajemnica 
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przedsiębiorstwa – rozumie się przez to nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 
techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których 
przedsiębiorca podjął niezbędne działania e celu zachowania ich poufności). 
 
Wykonawca, który chce skorzystać z tego uprawnienia winien złoŜyć na formularzu ofertowym 
stosowne zastrzeŜenie informujące o tym, Ŝe w jego ofercie w odrębnej nieprzejrzystej oprawie 
(kopercie) znajdują się strony oferty, które podlegają klauzuli poufności z uwagi na tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 
 
Brak takiego zastrzeŜenia spowoduje, Ŝe cała oferta moŜe zostać ogólnie udostępniona. 
 
Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji takich, jak: nazwa firmy oraz adres, a takŜe 
informacji dotyczących  ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach. 
 
XI. Oferta składana przez więcej niŜ jednego wykonawcę. 
 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2. Dopuszcza się moŜliwość złoŜenia jednej oferty przez dwóch lub więcej wykonawców pod 

warunkiem, Ŝe taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 
 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia będą   

      odpowiedzialni solidarnie za wypełnienie zobowiązań umownych 
 2.2 W  odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, kaŜdy  

z wykonawców oddzielnie musi udokumentować, Ŝe nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1i 2 i spełniają wymogi art. 22 ust.1 ustawy, przy czym  

2.3 W przypadku warunków wymaganego potencjału technicznego (dysponują  
      pojazdami, których data produkcji nie moŜe być starsza niŜ 1996 r. lub są  
      po kapitalnym remoncie silnika, nie później jednak niŜ w 2000 roku) wykonawcy 
      łącznie muszą udokumentować, iŜ dysponują w/w pojazdami 

 2.4 Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunków udziału  
                 w postępowaniu wskazane w pkt X ppkt. 2,3 i 6 specyfikacji muszą być złoŜone  
                 odrębnie przez kaŜdego z wykonawców. 
 Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich  

      wykonawców występujących wspólnie.  
 Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do  

      reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich  
      w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.   
      Odpowiednie oświadczenie zawierające imię i nazwisko pełnomocnika naleŜy 
       załączyć do oferty. Oświadczenie ma być podpisane przez wszystkich  
       wykonawców. 
2.7  Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie  
        z wykonawca występującym jako pełnomocnik pozostałych. 
 

 
XII. Wykluczenie wykonawców z udziału w postępowaniu 
 

Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia 
stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy. 
 
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
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XIII.       SSppoossóóbb  ppoorroozzuummiieewwaanniiaa  ssiięę  ZZaammaawwiiaajjąącceeggoo  zz  WWyykkoonnaawwccaammii  
 W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia   oraz 
 informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego 
 pisemnie. 
 

XIV.   Wyjaśnienie i zmiany w treści SIWZ  
1. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić 
wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawia-
jącego na mniej niŜ 6 dni przed terminem składania ofert.  

2.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom,  
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania 
źródła zapytania, a jeŜeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, 
zamieszcza na tej stronie. 

3.  Zamawiający moŜe zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
a jeŜeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, informację o terminie 
zebrania zamieszcza takŜe na tej stronie; w takim przypadku sporządza informację 
zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. 
Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeŜeli specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza takŜe na 
tej stronie. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe w kaŜdym czasie przed 
upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Dokonaną w ten  sposób modyfikację zamawiający 
przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, a jeŜeli specyfikacja jest udostępniana na stronie 
internetowej, zamieszcza takŜe na tej stronie. 

5. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie moŜe dotyczyć 
kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny  
ich spełniania. 

6. Zamawiający przedłuŜa termin składania ofert, jeŜeli w wyniku modyfikacji treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na 
wprowadzenie zmian w ofertach. 

7. PrzedłuŜeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia 
wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia, a jeŜeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, 
zamieszcza tę informację na tej stronie. 

 

XXVV..  TTeerrmmiinn  zzwwiiąązzaanniiaa  ooffeerrttąą  
1. Wykonawca pozostaje związany złoŜoną ofertą przez 30 dni, licząc od daty upływu 

terminu składania ofert. 
2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu 

związania ofertą zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się do wykonawców o 
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wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak 
niŜ 60 dni. 

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

XXVVII ..      OOppiiss  ssppoossoobbuu  pprrzzyyggoottoowwaanniiaa  ooffeerrttyy  
I.  Zasady ogólne 

1. KaŜdy wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę obejmującą jedną lub więcej części 
przedmiotu zamówienia. 

2. Ofertę naleŜy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ – 
załącznik nr 1. 

3. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upowaŜnione do reprezentowania 
Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 
Oznacza to, iŜ jeŜeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 
Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iŜ do 
reprezentowania Wykonawcy(ów) upowaŜnionych jest łącznie kilka osób dokumenty 
wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

4. UpowaŜnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 
dołączonych do oferty. Oznacza to, Ŝe jeŜeli upowaŜnienie takie nie wynika wprost                  
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego 
rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do 
oferty naleŜy dołączyć oryginał stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez 
osoby do tego upowaŜnione lub kopię poświadczoną przez notariusza. 

5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione 
przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź teŜ przygotowane przez Wykonawcę w 
zgodnej z niniejszą SIWZ  formie. 

6. Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich 
pisemny wniosek, złoŜone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, 
programy komputerowe. śadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym 
równieŜ te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez 
Zamawiającego. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty                 
z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 Ustawy. 

 
 
II. Forma oferty  

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Wszelkie dokumenty i oświadczenia 
załączone do oferty maja być sporządzone w języku polskim. 

2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do 
niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 
komputerowo, maszynowo lub ręcznie (czytelnym pismem). 

3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku 
komputerowego lub maszynopisu. 

4. Całość oferty powinna być złoŜona w formie uniemoŜliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie. 

5. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony zawierające 
informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, 
jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane. PoŜądane przez Zamawiającego jest 
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złoŜenie w ofercie spisu treści z  wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w 
skład oferty. 

6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to 
dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisującą (podpisujące) ofertę. 

7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów 
lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.  

8. Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez Wykonawcę kserokopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej 
prawdziwości, a Zamawiający nie moŜe sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 

 
XVII.  Miejsce, termin i sposób złoŜenia oferty 

1. Ofertę naleŜy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres:  
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, 42-500 Będzin ul. 11 Listopada 7        
w nieprzekraczalnym terminie: 

 

do dnia ....19.12.2008..... do godz. .......8:00............. 

 
2. Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

(paczce).  Kopertę (paczkę) naleŜy opisać następująco: 
 

Stowarzyszenie „Bądź z Nami” 
ul.11 Listopada 7 

42-500 Będzin  

OOffeerrttaa  ww  ppoossttęęppoowwaanniiuu  nnaa  zzaaddaanniiee  ppnn..::      
„Przewóz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Będzinie” 

NNiiee  oottwwiieerr aaćć  pprr zzeedd  ddnniieemm::    1199..1122..22000088rr ..  ggooddzz..  88..0000  
  

3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. naleŜy umieścić nazwę i adres Wykonawcy,  
       nr telefonu, nr faksu. 

 
Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert, zostaną zwrócone bez otwierania 
kopert po upływie terminu przewidzianego na składanie protestu. 
 

XXVVII II II ..      ZZmmiiaannyy  lluubb  wwyyccooffaanniiee  zzłłooŜŜoonneejj   ooffeerrttyy  
1. Skuteczność zmian lub wycofania oferty.  
    Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę. Zmiany  
    lub wycofanie złoŜonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy  Zamawiający otrzyma  
    pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed  terminem  
    składania ofert. 
2. Zmiana złoŜonej oferty 
    Zmiany, poprawki lub modyfikacje złoŜonej oferty muszą być złoŜone w miejscu i według 
    zasad obowiązujących przy składaniu oferty.  
3. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany naleŜy dodatkowo opatrzyć 
    dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złoŜenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) kaŜdej  
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     „ZMIANY” naleŜy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr …..”. 
4. Wycofanie złoŜonej oferty  
    Wycofanie złoŜonej oferty następuje poprzez złoŜenie pisemnego powiadomienia  
    podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie  
    naleŜy złoŜyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.  
    Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę)  zawierającą powiadomienie naleŜy dodatkowo  
    opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”. 
 

XXII XX..      MMiieejjssccee  ii   tteerrmmiinn  oottwwaarrcciiaa  ooffeerrtt  
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w Specjalnym Ośrodku Szkolno- 
    Wychowawczym w Będzinie ul. 11 Listopada 7 w sali nr 8 

w dniu  19.12.2008 o godz.  ..........8:30........ 
 
2.  Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. 

XXXX..    OOppiiss  ssppoossoobbuu  oobbll iicczzeenniiaa  cceennyy  
1.  Cena podana w ofercie będzie ceną ryczałtową za miesięczną usługę przewozu  
     uczestników WTZ i powinna uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz  
     zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu naleŜytej oraz zgodnej  
     z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Podając cenę przejazdu   
     za jeden dzień wykonawca bierze pod uwagę 21 dni w m-cu ( średnia arytmetyczna, gdzie 
     ilość wszystkich dni roboczych została podzielona przez 11 miesięcy, w sierpniu WTZ jest 
     nieczynny). 
2. Ceną naleŜy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Cena całkowita podana przez  
     Wykonawcę nie będzie podczas wykonywania umowy podlegała waloryzacji. 
3.  Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. 

XXI.   Kryteria oceny ofert  
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

           -  zostaną złoŜone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego  
               z niniejszego   postępowania 
           -  nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 
1)  Oferty zostaną poddane ocenie indywidualnej przez kaŜdego z członków Komisji 
     Przetargowej w oparciu o następujące kryterium i jego znaczenie: 
 

Lp.  
 

Kryterium Waga 
 

1 Cena 100 (%) 

 
Cena -  100 % dla kaŜdej części wymienionej  w pkt. III SIWZ  zał ącznik nr 5 osobno. 
 
Sposób liczenia wartości punktowej przy wyborze najkorzystniejszej oferty: 
Wartość punktowa ceny (kryterium 1) jest wyliczana według wzoru: 
                                                                  Cmin. 

Wartość punktowa kryterium =           
    Cn      x W 
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Cmin - cena minimalna spośród badanych ofert  za 1 miesiąc 
Cn - cena badanej oferty za 1 miesiąc 
W -  waga 
( Cmin / Cn )  x 100% = ilość punktów za cenę badanej oferty 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów. 
O wyborze oferty najkorzystniejszej wszyscy Wykonawcy zostaną niezwłocznie 
poinformowani. 

1. JeŜeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny 
ofert jest cena, nie moŜna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 
Ŝe zostały złoŜone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, 
którzy złoŜyli te oferty, do złoŜenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 
dodatkowych. 

2. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ 
zaoferowane w złoŜonych ofertach. 

3. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska 
najwyŜszą liczbę punktów  

4.  Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie będzie przeprowadzał  
     aukcji elektronicznej. 

 

XXXXII II ..        TTrryybb  oottwwaarrcciiaa  ooffeerrtt  
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) 

zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane 
Wykonawcom bez otwierania. 

3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed 
otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po 
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do 
oferty. 

4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający kaŜdorazowo ogłosi obecnym: 
             a)  stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę, 

b)  nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 
c)  informacje dotyczące ceny, terminu wykonania robót i  warunków płatności   
     zawartych w formularzach ofertowych. 

PowyŜsze informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.  
5. Na pisemny wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, 

Zamawiający przekazuje im niezwłocznie informacje z otwarcia ofert, o których 
mowa powyŜej w pkt. 1 oraz  4 b i c niniejszej SIWZ.  

 

XXIII.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
 
XXIV. Waluta oferty oraz waluta rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia                       
            publicznego 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 
niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN. 
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XXXXVV..      OOssoobbyy  uupprraawwnniioonnee  ddoo  ppoorroozzuummiieewwaanniiaa  ssiięę  zz  WWyykkoonnaawwccaammii  
      Osobą upowaŜnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcą jest:  
      Ilona Słomczyńska   tel. 601 48 56 58  
      Informacje i wyjaśnienia uzyskać moŜna od poniedziałku do piątku w godzinach   
      10.00 – 12.00 
       
XXVI.   Oferta z raŜąco niską ceną 

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie                
w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 
wysokość ceny. 

2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki,                       
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania 
techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla 
Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej 
udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

3. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złoŜył wyjaśnień lub, jeŜeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, Ŝe oferta 
zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

XXXXVVII II ..      UUzzuuppeełłnniieenniiee  ooffeerrttyy  
Stosownie do treści art. 26 ust. 3 Ustawy Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w 
określonym terminie nie złoŜyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złoŜyli dokumenty zawierające błędy, do ich 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, Ŝe mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby 
uniewaŜnienie postępowania. 

XXXXVVII II II ..      TTrryybb  oocceennyy  ooffeerrtt  
Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek 

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złoŜonych ofert. Zamawiający wzywa takŜe, w wyznaczonym 
przez siebie terminie, do złoŜenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, 
o których mowa w art. 25 ust. 1. 

2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 
rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich 
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty (zgodnie z art. 87 i 88 Ustawy). Oferta 
Wykonawcy, który w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na 
poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny oferty, zostanie odrzucona. 

 
Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.  

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na 
podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie                         
z zastrzeŜeniem treści art. 26  ust. 3 Ustawy. 

Sprawdzanie wiarygodności ofert 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych                  
i informacji.  

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, Ŝe 
złoŜenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 
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zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego 
odrzucona na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 3) Ustawy. 

3. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na 
wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 
pkt 2) Ustawy, niezaleŜnie od innych skutków przewidzianych prawem. 

XXXXII XX..  OOddrrzzuucceenniiee  ooffeerrttyy  
            Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w Art. 89 ust. 1 Ustawy. 

XXXXXX..      WWyybbóórr  ooffeerrttyy  ii   zzaawwiiaaddoommiieenniiee  oo  wwyynniikkuu  ppoossttęęppoowwaanniiaa  
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie 

wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ. 
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za  

najkorzystniejszą. 
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia 

Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o: 
               -   wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres  
                    Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, 
               -   Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie   
                    faktyczne i prawne, 
               -   Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie  
                    zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeŜeli postępowanie   
                    jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez   
                   ogłoszenia albo zapytania o cenę. 
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza 

informacje, o których mowa w w/w punkcie, równieŜ na stronie internetowej oraz w 
miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

 
XXXI Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego       
         zamówienia 

1. Zgodnie z art. 139 Ustawy umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie 
zawarta na piśmie i mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, jeŜeli 
przepisy ustawy   nie stanowią inaczej. 

2. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach  
      o dostępie do informacji publicznej;  
3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest toŜsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie; 
4. Umowa jest niewaŜna jeŜeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 Ustawy. 
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy . 

XXXXXXII II ..  UUnniieewwaaŜŜnniieenniiee  ppoossttęęppoowwaanniiaa  
      1.  Zamawiający uniewaŜni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia  
           w sytuacjach określonych w art. 93 Ustawy. 

2. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 
    równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

            - ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku uniewaŜnienia  postępowania   
              przed upływem terminu składania ofert, 
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           -  złoŜyli oferty – w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu 
               składania  ofert   podając uzasadnienie faktyczne i prawne.   

XXXXXXII II II ..        PPooddwwyykkoonnaawwssttwwoo  
Zamawiający nie dopuszcza do udziału podwykonawców. 

XXXXXXII VV..  ŚŚrrooddkkii   oocchhrroonnyy  pprraawwnneejj   
 1.Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu 
    niniejszego  zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia 
    przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej   
    przewidziane w   Dziale VI Ustawy. 
2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w w/w. punkcie niniejszej SIWZ są: 
       - protest - wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez 
       Zamawiającego w toku postępowania o zamówienie publiczne oraz w przypadku 
       zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na 
       podstawie Ustawy, moŜna wnieść protest do Zamawiającego na zasadach 
       określonych w art. 180-183 (Dział VI Rozdział 2) Ustawy. 
 3. Środki ochrony prawnej, przysługują: 

a) Wykonawcom, 
b) Innym osobom, o których mowa w art. 179 ust. 1 Ustawy, 
c) Organizacjom zrzeszającym Wykonawców, o których mowa w art. 179 ust. 2-3 
     Ustawy. 

XXXXXXVV..  WWyykkaazz  zzaałłąącczznniikkóóww  ddoo  nniinniieejjsszzyycchh  SSII WWZZ  
Załącznikami do niniejszej SIWZ są: 
 

L.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa załącznika 

1.  Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego 

2.  Załącznik nr 2 
Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu określonych  w art. 22 ust. 1 Ustawy 

3.  Załącznik nr  3 Wykaz sprzętu przeznaczonego do realizacji zadania 

4.  Załącznik nr  4 Wzór umowy 

5.  Załącznik nr  5 Opis przedmiotu zamówienia 

6.  Załącznik nr  6 Oświadczenie o nie zaleganiu z uiszczaniem płatności 

7.  Załącznik nr  7 
Potencjał kadrowy wykonawcy – wykaz osób przewidzianych do 
realizacji zamówienia 

8.  Załącznik nr  8 
Oświadczenie firmy o udostępnieniu urządzeń lub osób zdolnych do 
wykonania zamówienia 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdził w dniu ………………………… 
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ZP/1/2008                                                                                                  załącznik nr 1 
 
 
 
…………………………………. 
     pieczęć firmowa Wykonawcy 
 

 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
      
Nazwa Wykonawcy...................................................................................................................... 
Siedziba........................................................................................................................................ 
                                        Kod, miejscowość, ulica , województwo, powiat 
....................................................................................................................................................... 
tel. ….............................................................. fax......................................................................... 
Regon. ...........................................................NIP....................................................................... 
Internet ............................................................... e-mail............................................................... 
  
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na następującą usługę: 

„Przewóz .................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................” 
oferuję wykonanie wyŜej wymienionej usługi na warunkach określonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia dla : 
 
Części  I - Przewóz .................................................................................................część I 
  
adres .......................................... 
 
za kwotę ryczałtową netto  za 1 miesiąc ..............................................................zł  
 
słownie: ........................................................................................................................................ 
 
plus naleŜny podatek VAT  ...............% tj....................................................zł 
 
cena brutto za 1  miesiąc wynosi ........................................................zł 
 
słownie: ...................................................................................................................................... 
 
 w tym cena ( brutto ) jednodniowego przejazdu wynosi:..........................................zł 
 (słownie zł....................................................................................../100). 
Deklaruję  wykonanie usługi w terminie – od  ........................... do   .................. 200....r. 
 
W cenie oferty naleŜy uwzględnić koszty kilometrów dojazdowych oraz koszty związane        
koniecznością zapewnienia wsiadania i wysiadania osobie nadzorującej przewóz 
uczestników na trasie przejazdu. 
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Cena oferty uwzględnia załoŜone przez oferenta realne wskaźniki wzrostu cen i nie 
podlega zmianie w okresie jej obowiązywania. 
 
Części  II –Przewóz ..........................................................................................część  II   

adres .................................................................................................................................  

za kwotę ryczałtową netto  za 1 miesiąc .......................................................................zł  

 
słownie: ........................................................................................................................................ 
 
plus naleŜny podatek VAT  ...............% tj....................................................zł 
 
cena brutto za 1  miesiąc wynosi ........................................................zł 
 
słownie: ...................................................................................................................................... 
 
 w tym cena ( brutto ) jednodniowego przejazdu wynosi:..........................................zł 
 (słownie zł....................................................................................../100). 
Deklaruję  wykonanie usługi w terminie – od .......................   do         .............. 200.....r. 
W cenie oferty naleŜy uwzględnić koszty kilometrów dojazdowych oraz koszty związane        
koniecznością zapewnienia wsiadania i wysiadania osobie nadzorującej przewóz 
uczestników na trasie przejazdu. 
Cena oferty uwzględnia załoŜone przez oferenta realne wskaźniki wzrostu cen i nie 
podlega zmianie w okresie jej obowiązywania. 
 
1. Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z warunkami niniejszego zamówienia, nie wnoszę               

do niego zastrzeŜeń, zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty                          
oraz podpiszę umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym 
załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

2. Oświadczam, Ŝe uwaŜam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany                         
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Oświadczam, Ŝe posiadam uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia. 
4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, Ŝe załączone do oferty  dokumenty 

opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert ( art.297 k.k.)                        
                                           
 
                                                             
 
 
                                                  ................................................................................ 
                                                                                   podpis  Wykonawcy 
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ZP/1/ST/2008                                                                                                               Załącznik nr 2 
 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Stowarzyszenie „Bądź z Nami”                                                                            
Ul. 11 Listopada 7 
42-500 Będzin 
tel. 032 2674612; faks  (0-32) 2674612 
 
Nazwa   Wykonawcy................................................................................................................. 
z siedzibą w ................................................................................................................................ 
 
 

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY   O   SPEŁNIANIU   WARUNKÓW  
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: 
„Przewóz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Będzinie”  
1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym 
      zamówieniem, (jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień); 
2.  posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(emy) potencjałem technicznym                    
     i  osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia; 
3. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego  
    zamówienia; 
4. nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie   
    przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1-2 Ustawy. 
 
 
 
Uwaga  !  
Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikających z art.297 Kodeksu 
Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań. 
 
 
 
 
 
 
 ...........................................                                                                                        ................................................................ 

Data                                  Podpis i  pieczątka osób(-y) wskazanych 
  w dokumencie upowaŜniającym do występowania 

                                                                                            w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 
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ZP/1/ST/2008                                                                                                                Załącznik nr 3 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
        
Stowarzyszenie „Bądź z Nami”                                                                            
Ul. 11 Listopada 7 
42-500 Będzin 
tel. 032 2674612; faks  (0-32) 2674612 
 

 
NAZWA  OFERENTA   
 

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

ADRES 
....................................................................................................................................................... 

 
 

WYKAZ SPRZĘTU  PRZEZNACZONEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, 

JAKIMI DYSPONUJE LUB B ĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA 
 

NaleŜy podać informacje o środkach transportu posiadanych lub do których wykonawca ma dostęp na dzień 
składania ofert, przeznaczony do realizacji przedmiotowego zamówienia 

 
Nazwa środka transportu 

Ilość miejsc 
siedzących 

Numer 
rejestracyjny 

Rodzaj własności 
(własny, leasing, udostępniany 

przez inny podmiot) 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
Ponadto oświadczam, iŜ zadeklarowany środek transportu posiada aktualne 

badania techniczne i jest sprawny do naleŜytego wykonania zamówienia oraz 

posiada aktualne ubezpieczenie OC i NW 

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

Data                                  Podpis i  pieczątka osób(-y) wskazanych 
w dokumencie upowaŜniającym do występowania 

                                                                                        w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 
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ZP/1/ST/2008                                                                                                                Załącznik nr 4 
 
 

Umowa o zamówienie  publiczne udzielone w trybie  przetargu nieograniczonego 

o wartości nie przekraczającej wyraŜonej w złotych równowartości kwoty  211 000 EURO 

 

UMOWA O USŁUGĘ NR  .................................. 
 
Zawarta w dniu ..........................2008 r.   pomiędzy ..................................................................  
z siedzibą w Będzinie przy ul. ..............................................................reprezentowanym przez: 

1. ..................................................... 
2. ..................................................... 

posiadającym  REGON: ......................................  NIP: ........................................................ 
zwaną dalej w tekście umowy “Zamawiającym” 
 
a :...............................………………………………………………………………………….. 
mającym siedzibę:.............................................................................   reprezentowanym przez:  
1.......................................... 
2.......................................... 
posiadającym:  REGON : .............................   NIP: .............................. 
zwanym  dalej  “Wykonawcą”. 

§ 1 
    Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ( nr sprawy ..................................)   
    rozstrzygniętego w dniu ..... ................... 2008 r.   Wykonawca   przyjmuje do wykonania        
    następujące zadanie : 

„Przewóz uczestników WTZ w Będzinie”    
 

 
§ 2 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................( dla kaŜdej części zamówienia oddzielnie do zapisania po przetargu ) 

 
 
 

§ 3 
Umowa zostaje zawarta na okres : 
 
od .....................................   200...r. do  ...................................  200.....r. 

 
§ 4 

1.Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania usługi personel wskazany w ofercie 
    Wykonawcy. 
2.Zmiana którejkolwiek z tych osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi  
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   być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez   
   Zamawiającego. Wykonawca musi przedłoŜyć zamawiającemu propozycję zmiany nie   
    później niŜ 7 dni przed planowanym skierowaniem do pracy którejkolwiek osoby. 
3.Zamawiający zaakceptuje zmianę w terminie 7 dni od daty przedłoŜenia propozycji  
    i  wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą takie same lub wyŜsze od   
    kwalifikacji osób wskazanych w ofercie Wykonawcy. 
4.Skierowanie bez akceptacji zamawiającego do wykonania przedmiotu zamówienia innych  
    osób niŜ wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez 
    Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 
§ 5 

Nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy powierza się: 
1. po stronie Zamawiającego – ............................ ................. 
2. po stronie Wykonawcy –...................................................... 
                                       ( dla kaŜdej części zamówienia oddzielnie do zapisania po przetargu ) 

                                                                    
 

§ 6 
Integralną część umowy stanowi oferta  Wykonawcy . 

                                                                      
§ 7 

1.  Za wykonanie przedmiotu  umowy Strony ustalają wynagrodzenie  w formie ryczałtowej  
     w kwocie  ( dla kaŜdej części zamówienia oddzielnie do zapisania po przetargu ):  
     netto ................................ zł. za 1 miesiąc   
    (słownie: .......................................………………………………………………………….), 
    plus naleŜny podatek VAT, w wysokości  .................. zł (słownie:....................................) 
    cena brutto........................  zł za 1  miesiąc        
    (słownie:........................................………………………………………………………….). 
    w tym cena ( brutto ) jednodniowego przejazdu wynosi: ...........................................zł 
    (słownie zł....................................................................................../100). 
2.  Faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia  wystawiane będą miesięcznie   
      po pisemnym potwierdzeniu wykonania usługi przez ......................................................... 
      i .......................................................................... 
3.  Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni od daty jej doręczenia  
     Zamawiającemu  
4.  Zapłata faktury nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.  
5.  Przeniesienie wierzytelności na osobę trzecią moŜe nastąpić tylko za  zgodą   
    Zamawiającego. 
6. Zmiana ceny za wykonanie przedmiotu umowy moŜe nastąpić wyłącznie w przypadku   
    urzędowej zmiany wysokości podatku od towarów i usług za zgodą obu stron w formie  
    pisemnej. 
7. Zleceniobiorca oświadcza, Ŝe nie wnosi zastrzeŜeń co do długości trasy. 
 

§ 8 
Zleceniobiorca zobowiązany jest w szczególności do: 
1. Niezwłocznego zawiadomienia Zleceniodawcy o wszelkich wypadkach zaistniałych  
       w    czasie przewozu. 
2.    Podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii. 

 
§ 9 
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Zleceniobiorca nie moŜe powierzyć wykonania niniejszej umowy osobie trzeciej. 
 

§ 10 
1. Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą je formą  odszkodowania stanowią kary umowne  
      z zastrzeŜeniem ust.3  niniejszego paragrafu. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:  

a ) za  przerwę w wykonywaniu przedmiotu umowy - w wysokości 50,00 zł  za kaŜdy  
    dzień zwłoki lub opóźnienia; 
b ) za  odstąpienie od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy w wysokości  
    10% wynagrodzenia ustalonego w umowie.; 

 3. NiezaleŜnie od kar umownych zastrzeŜonych w umowie, jeŜeli nie pokryją one  
     poniesionych szkód, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania  
     uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
 

§ 11 
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy 
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia 
naleŜnego z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 12 
Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu Stron w  drodze aneksu w 
formie pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

 

§ 13 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na  tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
                                                                       

§ 14 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy 
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień  publicznych oraz innych przepisów 
związanych z przedmiotem zamówienia. 

 

§ 15 

Niniejszą umowę sporządzono w 2-ech jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla kaŜdej  

ze Stron. 

   
 
Zamawiający:                         Wykonawca: 
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ZP/1/ST/2008                                                                               załącznik do umowy 
 
 
 

OPIS POJAZDU PRZEWOŹNIKA 
 

Pojazd I 
1.marka pojazdu ……………………………………. 
2.liczba miejsc siedzących…………………………... 
3. numer rejestracyjny……………………………… 
4. ubezpieczenie OC i NW …………………………. 
 
 
 

Pojazd II 
1.marka pojazdu ……………………………………. 
2.liczba miejsc siedzących…………………………... 
3. numer rejestracyjny……………………………… 
4. ubezpieczenie OC i NW ………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
ZLECENIODAWCA                                                                        ZLECENIOBIORCA 
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ZP/1/ST/2008                                                                                                      Załącznik nr 5 
 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
Część I – Przewóz uczestników według następującej trasy: 
 
Dowóz: 
Czeladź ul.Katowicka – Czeladź Poczta – Wojkowice ul.Sobieskiego - Rogoźnik- Wojkowice 
Piaski – Grodziec ul.Barlickiego – Będzin ul.Wolności – Będzin ul.Namiarkowa – Będzin-
Łagisza ul.Pokoju – Będzin-Łagisza ul.Podłosie 4 
 
Powrót 
Będzin-Łagisza ul.Podłosie 4-Będzin-Łagisza ul.Pokoju-Będzin ul.Namiarkowa- Będzin 
ul.Wolności-grodziec ul.Barlickiego-Wojkowice ul.Sobieskiego-Wojkowice Piaski-
Rogoźnik-Góra Siewierska ul.Kościuszki-Psary (Tartak Gródków)-Czeladź Poczta-Czeladź 
ul.Katowicka 
 
Godzina dowozu uczestników WTZ do Będzina u.Podłosie 4 - godz. 8.00 
Godzina odowozu uczestników WTZ z Będzina u.Podłosie 4 - godz. 15.00 
 
Mikrobus do przewozu musi posiadać minimum 17 miejsc siedzących. 
Orientacyjna długość trasy – 80 km 
 
Część II - Przewóz uczestników WTZ wg następującej trasy: 
Dowóz:  
Sławków Rynek-Będzin oś.Warpie (koło kościoła)-Będzin Ksawera ul.świrki i Wigury-
Będzin ul.11 Listopada (przy SOSW)-Będzin przystanek za rondem -Będzin-Łagisza 
ul.Podłosie 4 
Powrót: 
Będzin-Łagisza ul.Podłosie 4-Będzin przystanek przy pałacu Mieroszewskich-Będzin ul.11 
Listopada (przy SOSW)- Będzin Ksawera ul.świrki i Wigury Będzin oś.Warpie (koło 
kościoła)-Sławków Rynek 
 
Godzina dowozu uczestników WTZ do Będzina u.Podłosie 4 - godz. 8.00 
Godzina odowozu uczestników WTZ z Będzina u.Podłosie 4 - godz. 15.00 
 
Mikrobus do przewozu musi posiadać minimum 19 miejsca siedzące. 
Orientacyjna długość trasy – 75 km 
 
UWAGA: 
1.  Dowóz i odbiór uczestników WTZ odbywać się będzie w dni powszednie od poniedziałku  
     do piątku przez 11 miesięcy w roku (w miesiącu sierpniu WTZ jest nieczynny). 
2.   Za bezpieczeństwo uczestników WTZ na trasie przejazdu odpowiada przewoźnik. 
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ZP/1/ST/2008                                                                                                               Załącznik nr 6 
 
 
 
 
 
………………………………. 
    (pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
Firma:  …………………………………………………………………………….. 
  …………………………………………………………………………….. 
  …………………………………………………………………………….. 
 
 
oświadcza, pouczona o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 KK, Ŝe nie zalega 
z uiszczaniem płatności we właściwym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu 
Skarbowego oraz, Ŝe nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 
społeczne lub uzyskała zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
naleŜności. 
 
 
 
 
...........................................                                                                                       .............................................................................. 

Data                                  Podpis i  pieczątka osób(-y) wskazanych 
w dokumencie upowaŜniającym do występowania 

                                                                                        w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 
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ZP/1/ST/2008                                                                                                               Załącznik nr 7 
 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Stowarzyszenie „Bądź z Nami”                                                                            
Ul. 11 Listopada 7 
42-500 Będzin 
tel. 032 2674612; faks  (0-32) 2674612 
 
NAZWA  OFERENTA   
 

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

ADRES 
....................................................................................................................................................... 

POTENCJAŁ KADROWY WYKONAWCY 

WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 
 

Lp. Nazwisko i imię Jest w dyspozycji/ 
będzie w dyspozycji* 

Posiadane uprawnienia 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* przy kaŜdej z wymienionych osób naleŜy wybrać i wpisać jedną z opcji: dysponuje lub  
   będzie dysponował 
 
 
 
...........................................                                                                                       .............................................................................. 

Data                                  Podpis i  pieczątka osób(-y) wskazanych 
w dokumencie upowaŜniającym do występowania 

                                                                                        w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 
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ZP/1/ST/2008                                                                                                               Załącznik nr 8 
 

 
 
 
………………………………. 
    (pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
Firma:  …………………………………………………………………………….. 
  …………………………………………………………………………….. 
  …………………………………………………………………………….. 
 
 
Oświadcza, Ŝe zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy: ………………………….. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Następujące narzędzia lub urządzenia, lub osoby zdolne do wykonania zamówienia: 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
 
na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

”Przewóz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Będzinie” 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

Data                                  Podpis i  pieczątka osób(-y) wskazanych 
w dokumencie upowaŜniającym do występowania 

                                                                                        w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 
 
 

 


