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I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

„Saniko” Sp. z o.o. 

ul. Komunalna 4 

87-800 Włocławek 

tel. 54/ 412 18 00    fax. 54/ 412 18 04 

e-mail saniko@saniko.com.pl  www.saniko.com.pl 

godziny pracy: 700 - 1500 od poniedziałku do piątku 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 

i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną 

dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP. 

3. Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

4. W przypadku gdy w SIWZ i załącznikach do niej powołane są konkretne przepisy, normy, 

wytyczne i katalogi, obowiązują przepisy aktualne. 

5. W niniejszym postępowaniu Zamawiający może zastosować procedurę, o której mowa w art. 24aa 

ustawy Pzp. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem autobusu wraz z kierowcą do przewozu min. 40 

pracowników firmy PGK „Saniko” Sp. z o.o. z Włocławka do Regionalnego Zakładu Utylizacji 

Odpadów Komunalnych w Machnaczu i z powrotem, zatrudnionych w systemie dwu zmianowym 

tj.: 

 Zmiana I – czas pracy: od godz. 600 do godz. 1400 

 Zmiana II – czas pracy od godz. 1400 do godz. 2200. 
 

2. Łączna ilość kursów na dzień wynosi - 3 kursy tj.: 

a) dowóz pracowników I zmiany  z Włocławka do RZUOK, 

b) dowóz pracowników II zmiany z Włocławka do RZUOK / przywóz pracowników I zmiany  

z RZUOK do Włocławka, 

c) przywóz pracowników II zmiany z RZUOK do Włocławka. 
 

3. Przewóz pracowników przedsiębiorstwa będzie się odbywał w dni robocze od poniedziałku  

do piątku oraz dodatkowo na każde pisemne zlecenie Zamawiającego, w przypadku pracy III 

zmiany – czas pracy od godz. 2200 do 600 lub soboty pracujące w RZUOK w Machnaczu. 
 

4. Przewóz pracowników przedsiębiorstwa winien być realizowany przez autobusy posiadające 

minimum 40 miejsc siedzących i sprawne techniczne. 
 

5. Miejscem, przystankowym do wsiadania i wysiadania pracowników będzie baza firmy  

PGK „Saniko” Sp. z o.o. tj. ul. Komunalna 4 we Włocławku oraz teren RZUOK w Machnaczu. 

mailto:saniko@saniko.com.pl
http://www.saniko.com.pl/
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Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych miejsc przystankowych  

na trasie Włocławek – RZUOK Machnacz – Włocławek w uzgodnieniu z Wykonawcą.  
 

6. Godziny odjazdu autobusu będą na bieżąco ustalane z Wykonawcą. 
 

7. Podwykonawcy 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne. 
 

8. Oferty częściowe  

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
 

9. Oferty wariantowe:  

 Nie dopuszcza się ofert wariantowych 
 

10. Zamówienia uzupełniajace:  

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy 

Pzp. 
 

11. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

60.17.20.00-4 – wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 
 

12. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę:   

Zamawiajacy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszystkie osoby wykonujące 

czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega  

na wykonywaniu prac w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  

– Kodeks pracy, zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy  

o pracę. 

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni ww. osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku 

rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego 

zatrudnienia na to miejsce innej osoby.  
 

*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy 

pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod 

jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca  

– do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. 
 

13. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
1) Pracownicy nadzoru: 

a) przydzielanie, rozdzielanie i nadzorowanie pracy podległym pracownikom tj. kierowcom, 

b) przyjmowanie i ewidencjonowanie wszelkich zgłoszeń od Zamawiającego, 

2) Kierowcy: 

a) realizacja dyspozycji wydawanych przez pracowników nadzoru w zakresie realizacji usług 

objętych przedmiotem zamówienia, 

b) dokonywanie codziennych kontroli stanu technicznego pojazdów, które wykorzystywane 

są do realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, 

c) obsługa i prowadzenie autobusów/autokarów wykorzystywanych do realizacji usług 

objętych przedmiotem zamówienia. 
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14. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań,  

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

wymagań 
Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę 

wymagania wskazanego w pkt. 12 i 13, w szczególności poprzez żądanie przedłożenia, na każde 

żądanie, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie:  

1) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie  

to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób oraz ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;  

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o którym mowa w pkt. 1, wraz 

z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię  i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

3) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

4) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników.  

Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.  

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

W przypadku, gdy wynik kontroli wykaże brak zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę, 

Zamawiający naliczy kary umowne, których wysokość została szczegółowo określona we wzorze 

umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia  

w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia ww. osób 

na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli 

sposobu wykonania tego obowiązku. Zamawiający nie określa wymiaru czasu pracy. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 24 m-cy, w okresie  

od 07.05.2018 r. do 06.05.2020 r. (w przypadku gdy termin podpisania umowy ulegnie 

przesunięciu, okres 24 m-cy będzie liczony od daty podpisania umowy). 
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V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania.  

2) spełniają warunki udziału dotyczące:  
 

2.1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów:  

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: 

a) posiada przewidziane prawem aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie 

działalności w zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego osób,  

na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.). 
 

2.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

 Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. 
 

2.3) zdolności technicznej lub zawodowej. 

 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 

a) posiada mininimum dwa autobusy z minimum czterdziestoma miejscami siedzącymi, 

każdy z nich, sprawne technicznie, którymi Wykonawca będzie realizował usługi 

będące przedmiotem zamówienia. 
 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia.  

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki,  

o których mowa w pkt. 1 ppkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:  

a) w przypadkach określonych w pkt 1 ppkt 2.1 lit. a) – warunek zostanie uznany za spełniony, 

jeśli Wykonawca, który zgodnie z zawartą umową konsorcjum będzie odpowiadał za realizację 

danej części usługi będzie posiadał stosowne uprawnienia do realizacji danej części usługi,  

za którą ponosi odpowiedzialność. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu umowy 

konsorcjum, z której będzie wynikał podział obowiązków pomiędzy członkami konsorcjum; 

b) w przypadkach określonych w pkt 1 ppkt 2.3 lit. a) jeden z Wykonawców lub podmiotów 

udostępniających zasoby spełni warunek samodzielnie, 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 1 ppkt 2  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż:  

1) „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 4 wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy 

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi 

wskazywać:  

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  
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b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego,  

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  

d) informację czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.  

2) Zobowiązanie, o którym mowa powyżej należy dołączyć do oferty (zgodnie ze stanowiskiem 

UZP, wyrażonym w odpowiedzi na pytanie: „Czy zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno 

zostać załączone do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, czy też 

powinno zostać złożone w trybie procedury wynikającej z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp?”: „(…) 

konieczne jest złożenie przez Wykonawców wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu zobowiązania podmiotu trzeciego)”. Wzór pisemnego zobowiązania 

stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.  

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

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

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

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i rozdz. Va 

SIWZ.  

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

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty 

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

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

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

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba  

że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,  

na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

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

Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa 

w pkt. 1.  

 

Va PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP 

 

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:  

1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

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

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

upadłościowe;  
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VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE 

WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA: 

 
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  

w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą 

stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu.  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym 

mowa w pkt. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie,  

w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków oraz brak podstaw wykluczenia.  

3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału  

w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa  

w pkt. 1.  

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

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

– warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,  

o którym mowa w pkt. 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

powyższe informacje zamieszcza w swoim oświadczeniu jedynie pełnomocnik (lider) 

Wykonawców.  

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

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

na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:  

5.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:  

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;  

5.2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentu wymienionego w pkt. 5.1 ppkt 1.  

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

Polskiej:  

1) zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 5.1 ppkt 1) - składa dokument wystawiony  

w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że:  

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt. 5.3 ppkt. 1) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  
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3) Dokument, o których mowa w pkt. 5.3 ppkt. 1 a) i 2 powyżej, powinny być wystawione  

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
 

5.5. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 
1) Aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie  

z warunkiem określonym w rozdz. V pkt. 2.1. lit. a) SIWZ. 

2) Wypełniony formularz – wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych 

dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie  

do dysponowania tymi zasobami, zgodnie z warunkiem określonym w rozdz. V pkt. 2.3. lit. a) 

SIWZ (Załącznik nr 4 do SIWZ) tj. Wykonawca składający ofertę w prowadzony 

postępowaniu musi wykazać się posiadaniem minimum dwóch autobusów, z minimum 

czterdziestoma miejscami siedzącymi, każdy z nich, sprawne technicznie, którymi Wykonawca 

będzie realizował usługi będące przedmiotem zamówienia. 

 

6. Oświadczenia, o których mowa w niniejszymi rozdziale, dotyczące Wykonawcy i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych  

w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.  

7. Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale, inne niż oświadczenia, o których mowa  

w pkt. 5, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,  

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

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów,  

które każdego z nich dotyczą.  

9. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

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

PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania  

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.  

10. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

11. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1, oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

13. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy PZP ustanowić 

pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego 

zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które 

powinno dokładnie określać zakres umocowania.  

 



 

9 

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI  

 
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz 

oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. VI SIWZ (również w przypadku ich złożenia 

w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których prawodawca 

przewidział wyłącznie formę pisemną.  

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 

sprawy określonym w SIWZ.  

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

pisemnie winny być składane na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” 

Sp. z o.o. ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.  

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: saniko@saniko.com.pl, a faksem na  

nr (54) 412 18 04.  

6. Zamawiający będzie przesyłał Wykonawcy wszelką korespondencję na adres poczty 

elektronicznej lub numer faksu podany w ofercie.  

7. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub 

w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu 

ich otrzymania.  

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli 

wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której 

udostępniono SIWZ.  

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

mowa w pkt. 9.  

11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.  

12. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach pracy tj. od 700 do 1500. 

13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:  

Kierownik Biura Zarządu i Kadr – Violetta Sartanowicz, 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych – Katarzyna Wydra. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny 

kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się  

z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie 

będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub 

osobisty w swojej siedzibie. 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

mailto:saniko@saniko.com.pl
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IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).  

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 

na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.  

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

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

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

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

dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 1 do SIWZ lub napisana na komputerze w formie odpowiadającej 

przywołanemu powyżej drukowi; 

2) Wypełniony formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ; 

3) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez 

osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych 

dokumentów załączonych do oferty (jeśli dotycz); 

4) Oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ, z wykorzystaniem wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ lub napisana na komputerze w formie odpowiadającej 

przywołanemu powyżej drukowi; 

5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (jeśli dotyczy)  

(Załącznik nr 5 do SIWZ); 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą  

i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 

przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy 

do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 

przez danego Wykonawcę. 

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała 

oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta 

uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 
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9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

10. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej i zabezpieczonej kopercie, w siedzibie Zamawiającego  

i oznakować w następujący sposób: 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

„Saniko” Sp. z o.o. 

ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek 

oraz powinna być oznakowowana w następujący sposób: 

Oferta na przetarg pn.: „Wynajem autobusu wraz z kierowcą do przewozu pracowników  

PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku” 

Nie otwierać przed dniem 19.04.2018 r. godz. 1030 

11. Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana w sposób opisany powyżej,  

a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy. Zamwiajacy nie bierze 

odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków. 

12. Oferta złożona po upływie terminu składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 

13. W przypadku składania ofert przez osoby fizyczne, należy w formularzu ofertowym podać imię  

i nazwisko oraz adres zamieszkania Wykonawcy, a także miejsca wykonywania działalności przez 

Wykonawcę. 

14. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane  

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 

otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,  

poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one 

być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

15. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.  

Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać 

będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są 

jawne bez zastrzeżeń. 

16. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 

zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

17. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 

art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 

przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 

zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego 

zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

18. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 

terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 

samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. 

Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
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wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną 

dołączone do oferty. 

19. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian  

i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą 

otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz 

zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

20. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, 

Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia 

postępowania. 

21. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 

PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości 

dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem 

składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie 

przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy,  

po terminie otwarcia ofert. 

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Komunalnej 4, w Sekretariacie – do dnia 

19.04.2018 r., do godziny 1000 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale  

X SIWZ.  

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 

oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona 

wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – salka konferencyjna, w dniu 19.04.2018 r.,  

o godzinie 1030. 
5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

PZP.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.saniko.com.pl 

informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofertach. 

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

 

1. Zamawiający uzna za nieważną ofertę, która nie spełnia wymogów formalnych określonych  

w ustawie prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

2. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w szczególności  

koszt paliwa, koszt wynajmu autobusu wraz z kierowcą do przewozu pracowników zatrudnionych  

w RZUOK w Machnaczu oraz inne koszty wynikające ze świadczenia usług przewozowych. 

3. Jeżeli Wykonawca udzieli upustu Zamawiającemu to upust ten musi być wliczony w cenę oferty. 

http://www.bip.saniko.com.pl/
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4. Wykonawca określi stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Wykonawca obliczy cenę oferty w sposób następujący: 

a) określi koszt jednostkowy przewozu pracowników przedsiębiorstwa na trasie z Włocławka do 

RZUOK w Machnaczu i z RZUOK z Machnacza do Włocławka, 

b) określi cenę jednostkową za realizację przedmiotu zamówienia skalkulowaną na 1 dzień  

w formularzu cenowym /3 kursy/. 

c) obliczy cenę za przewóz pracowników za okres 1 miesiąca poprzez przemnożenie ceny 

jednostkowej określonej na 1 dzień przez określoną przez Zamawiającego średnią ilość dni  

w miesiącu przyjętą do kalkulacji tj. 21 dni. 

a) następnie określi cenę oferty poprzez przemnożenie ceny miesięcznej przez okres 12 miesięcy  

a następnie przez 2 lata. 

6. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich. 

7. Cenę oferty należy podać netto i brutto z uwzględnieniem podatku VAT (zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami). 

8. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

9. Jeżeli zaoferowana cena lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do 

przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub 

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

złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny w szczególności w zakresie: 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, 

oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny 

nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

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

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

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

wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa 

w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają 

wyjaśnienia; 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej  

z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności 

istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień,  

o których mowa w pkt. 9. 

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

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

wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę  

w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

13. Zamawiający poprawia w ofercie: 

- oczywiste omyłki pisarskie,  

- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonywanych poprawek,  
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- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona zgodnie  

z art. 87 ust. 2 uPzp. 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT  

 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 
 

Kryterium Waga [%] Liczba punktów 

Cena [C] 100% 100 

 

2. W kryterium Cena zostanie zastosowany wzór: 

 

Liczba punktów =                     x 100 pkt. x 100% 

 

7. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

8. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

10. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów spośród ofert 

niepodlegających odrzuceniu. 

11. W sytuacji, gdy w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 

obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku VAT w zakresie 

wewnątrzwspólnotowego importu usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

12. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną. 

 

XIV. INFORMACA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO  

 
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przedstawi Zamawiającemu 

dane osób przewidzianych do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, uwzględniając 

zapisy zawarte w SIWZ.  

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 

wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  

3. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca wniesie 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy zabezpieczenie nie będzie miało 

formy pieniężnej, Wykonawca uzgodni najpóźniej na 2 dni przed podpisaniem umowy,  

w jaki sposób zrealizuje zapis umowy dotyczący zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4. W przypadku nie nie wniesienia przez Wykonawcę wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, umowa ta nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, a ponadto Zamawiający 

 Najniższa cena brutto .    

Cena brutto oferty badanej 
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będzie uprawniony do zatrzymania Wykonawcy wadium wraz z odsetkami, zgodnie z art.46 ust. 5 

pkt. 2) lub 3) ustawy Pzp. 

5. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 

ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej 

współpracę tych wykonawców. 

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY  

 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny całkowitej 

brutto podanej w ofercie.  

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach:  

a) pieniądzu;  

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

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

c) gwarancjach bankowych;  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

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

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148  

ust. 2 ustawy PZP.  

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je  

na oprocentowanym rachunku bankowym.  

5. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji lub poręczenia winno wynikać, że:  

1) bank, ubezpieczyciel lub poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego, w terminie 

maksymalnie 30 dni od pisemnego wezwania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie 

Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń 

Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie,  

2) Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie 

wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie 

dotychczasowe zabezpieczenie, z tytułu nienależytego wykonania umowy, jeżeli Wykonawca 

na co najmniej 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia nie 

przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

6. Wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, należy dokonać na rachunek 

bankowy Urzędu Miasta Włocławek, prowadzony przez BOŚ S.A. O/Włocławek nr 84 1540 

1069 2001 8700 2743 0001 z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 

przetarg na przewóz pracowników PGK „Saniko” Sp. z o.o.”. 
7. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.  

8. Za niedopuszczalne i skutkujące odmową przyjęcia gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) 

lub poręczenia będą uważane w szczególności zapisy przedstawianych gwarancji (bankowej  

lub ubezpieczeniowej) lub poręczeniu o:  

1) zabezpieczeniu zapłaty roszczeń Zamawiającego jedynie z tytułu zapłaty kar umownych,  

2) zabezpieczeniu zapłaty roszczeń Zamawiającego z wyłączeniem kar umownych.  
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XVI. ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH  

 

1. Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.  

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 

istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w przypadkach 

określonych we wzorze umowy.  

 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO  

 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane  

w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

 

 

 

 

 

Załączniki:  
1. Formularz ofertowy. 

2. Formularz cenowy. 

3. Oświadczenie, że na dzień składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania  

i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

4. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych. 

5. Wzór pisemnego zobowiązania podmiotów trzecich. 

6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. 

7. Projekt umowy. 
 

 

Opracował: Specjalista ds. Zamówień Publicznych Katarzyna Wydra 
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BZ/ZP.06/09/04/18. Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa i siedziba Zamawiającego: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. 

ul. Komunalna 4 

87-800 Włocławek 
 

A. Dane Wykonawcy / Wykonawców 
 

1. Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy:  

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

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

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy: 

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

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

NIP ………………………………………., REGON ................................................................................ 
 

2. Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy:  

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

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

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy: 

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

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

NIP ………………………….……..………., REGON ......................................................................... 
 

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 

postępowaniem:  

 adres korespondencyjny: 

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

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

 numer faksu: ………………………………………... 

 numer telefonu: …………………………………….. 

 e-mail: ……………………………………………… 
 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę: 

……….………….……………………… 
 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: 

……………………………………………………………………. 
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B. Oferowany przedmiot zamówienia 

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn.: 

„Wynajem autobusu wraz z kierowcą do przewozu pracowników  

PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku” 

Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym SIWZ  

i obowiązującymi normami i przepisami, za całkowitą cenę oferty1: 

 

Cena netto: …………...................................... zł  
 

+ VAT (......%) ......................... zł 
 

Cena brutto: ………………............................ zł  
 

słownie: …............................................................................................................................................... 
/powyższa cena jest ceną całkowitą dla okresu 2 lat świadczenia usługi, wyliczoną zgodnie z formularzem cenowym, 

stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ/ 
 

C. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 24 m-ce, w okresie od 07.05.2018 r. do 06.05.2020 r. 

(w przypadku gdy termin podpisania umowy ulegnie przesunięciu, okres 24 m-cy będzie liczony  

od daty podpisania umowy). 

D. Oświadczenia 

1) Zapoznałem się ze SIWZ, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne  

do przygotowania oferty. 

2) Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez 30 dni od 

ostatecznego upływu terminu składania ofert. 

3) Do całkowitej ceny oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz 

podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4) Wadium zostało wniesione w formie ………........................................................................................ 

5) Wadium należy zwrócić na nr konta: ………………………………………………………………… 

w banku: ………....................................................................................................... (jeżeli dotyczy). 

6) Zastrzegam, że następujące dokumenty2: ............................................................................................ 

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

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

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie art. ……. ustawy…………………………….. 

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

7) Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP informuję, że wybór oferty3: 

a)  nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć, 
 

                                                           
1 Całkowita cena oferty stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ. 
2 Wykonawca, który zastrzega w formularzu oferty, iż załączone do składanej oferty dokumenty stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą zostać ujawnione ani 

udostępnione, jest zobowiązany do dołączenia do składanej oferty pisemnego uzasadnienia powodów oraz podstaw takiego 

zastrzeżenia. 
3 Należy odpowiednio zaznaczyć punkt 1 albo 2. 
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b)  będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć  

– w następującym zakresie: …………………………..………………………………………… 

………….………………………………………………………………………………….……4. 

E. Zobowiązanie w przypadku przyznania zamówienia 

1) Akceptuję proponowany przez Zamawiającego wzór umowy, który zobowiązuję się podpisać  

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2) W przypadku wybrania mojej oferty, przed podpisaniem umowy wniosę zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny oferty brutto. 

3) Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia jest 

………………………………………….… nr telefonu ………………….………………………… 

e-mail: ………………………………………………… 

F. Podwykonawstwo 

Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia5: 

Lp. Część zamówienia 

Wartość brutto 

(PLN) lub 

procentowy udział 

podwykonawstwa 

Nazwa i adres 

podwykonawcy 

1 2 3 4 

1    

2    

RAZEM   

   
 

G. Spis treści 

Oferta została złożona na ....... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ....... do nr ....... . 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Należy podać rodzaj każdego towaru / usługi oraz wartość bez podatku VAT. 
5 W przypadku wykonania zamówienia samodzielnie, należy przekreślić treść oświadczenia lub nie wypełniać tabeli. 
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H. Dane dotyczące wielkości przedsiębiorstwa 

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?6 

Tak     Nie  

Zgodnie z art. 2 załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca  

2014 r.: 

a) do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą 

przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót  

nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR, 

b) małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż  

50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów 

EUR, 

c) mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 

pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów 

EUR. 
 

 

 

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

pieczęć Wykonawcy                            data, imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Właściwe zaznaczyć. 
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BZ/ZP.06/09/04/18.             Załącznik Nr 2 do SIWZ 
 

FORMULARZ CENOWY 
 

 

Wynajem autobusu wraz z kierowcą do przewozu pracowników  

PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku 

Średnia ilość dni roboczych w m-cu przyjęta do kalkulacji – 21 dni 

Lp. Koszty za usługę Cena netto VAT ……% Cena brutto 

1 2 3 4 5 

1. 

Koszt jednostkowy przewozu pracowników na 

trasie: z Włocławka do RZUOK w Machnaczu  

i z RZUOK Machnacza do Włocławka 

   

2. 

Koszt przewozu pracowników na trasie 

Włocławek – Machnacz – Włocławek, 

zatrudnionych w systemie dwuzmianowym 

skalkulowany na 1 dzień /3 kursy/.  

/Lp. 1 kol. 3 x 3/ 

   

3. 

Koszt przewozu pracowników na trasie 

Włocławek – Machnacz – Włocławek, 

zatrudnionych w systemie dwuzmianowym 

skalkulowany dla okresu 1 miesiąca. 

/Lp. 2 kol. 3 x 21 dni w m-cu/ 

   

4. 

Koszt przewozu pracowników na trasie 

Włocławek – Machnacz – Włocławek, 

zatrudnionych w systemie dwuzmianowym 

skalkulowany na okres 1 roku. 

/Lp. 3 kol. 3 x 12 m-cy w roku/ 

   

 

 

1. Koszt usługi za okres 2 lat netto (Lp. 4 kol. 3 x 2 lata) ................................ zł 

2. Podatek VAT ( ........%)      ................................ zł 

3. Wartość usługi za okres 2 lat brutto   …………………… zł 
 

 

 

UWAGA: prosimy o nie zmienianie formy załącznika. 

 

 
 

                                                                            Podpis i pieczęć ...................................................... 
                                                                                                                                       (osoba /osoby upoważnione  

.......................................... , data ....................................                       do reprezentowania Wykonawcy) 
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BZ/ZP.06/09/04/18.              Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

 

 

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP 

 
 

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 

Przystępując do postępowania pn.: „Wynajem autobusu wraz z kierowcą do przewozu 

pracowników PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”, działając w imieniu Wykonawcy7: 

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

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

 

oświadczam, że na dzień składania ofert : 

a) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP, 

b) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, wskazanych w rozdz. Va 

SIWZ, 

c) spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ i ogłoszeniu  

o zamówieniu. 
 

 

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać warunki udziału  

w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów oraz zdolności technicznej lub zawodowej. 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 

1. posiada przewidziane prawem aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności  

w zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego osób, na podstawie ustawy z dnia  

6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.). 

2. posiada mininimum dwa autobusy z minimum czterdziestoma miejscami siedzącymi, każdy z nich, 

sprawne technicznie, którymi Wykonawca będzie realizował usługi będące przedmiotem zamówienia. 

UWAGA: W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia każdy z Wykonawców zobowiązany jest wykazać, w jakim zakresie spełnia określone przez 

Zamawiającego warunki udziału w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia (wykreślić 

warunki udziału w postępowaniu, które nie dotyczą Wykonawcy składającego oświadczenie). 

 

                                                           
7 Należy podać nazwę i adres Wykonawcy. 
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Informacja o podmiotach udostępniających zasoby Wykonawcy 
 

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

Zamawiającego w rozdz. V pkt. ..…………8 SIWZ, polegam na zasobach następującego/-ych 

podmiotu/-ów: ..…………………….……………………………………………………………….……… 

..………………….……………………………………………………..……………………….……….…9,  

w następującym zakresie: ………………………………………………………………………….. 

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

Treść oświadczenia należy powielić tyle razy, ile potrzeba. 

 

Informacja o podmiotach udostępniających (art. 25a ust. 3 pkt. 2 ustawy PZP) 
 

Oświadczam, że następujący/-e podmiot/-y, na którego/-ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.:  

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

………………………………………………...……………….……………………………………….10,  

nie podlega/-ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

Treść oświadczenia należy powielić tyle razy, ile potrzeba. 

 

Oświadczenie dotyczące podlegania wykluczeniu 

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 16-20 ustawy PZP lub na podstawie określonej  

w rozdz. Va SIWZ (jeżeli dotyczy) 
 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania w oparciu  

o art. ……….11 ustawy PZP. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 

art. 24 ust 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: …………………..…………………….. 

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

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

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

Oświadczenie dotyczące podanych informacji 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne  

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

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

pieczęć Wykonawcy                               data, imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 
                                                           
8 Należy wskazać właściwą jednostkę redakcyjną. 
9 Należy wskazać nazwę i siedzibę podmiotu. 
10 Należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG 
11 Należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub 

ust. 5 ustawy PZP. 
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DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE – PROSZĘ NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY 
 

 

BZ/ZP.06/09/04/18.         Załącznik Nr 4 do SIWZ 
 
 

 

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych  

Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego 

 

 

Nazwa Wykonawcy:  ……………………………………………….............................................. 

Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………....... 

  
 

Nazwa, marka i nr rej.  

środka transportu 
Ilość miejsc siedzących 

Informacja  

o podstawie dysponowania  

środkiem transportu 

własny/dzierżawiony 

   

   

 

 

 

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje minimum dwoma autobusami, z minimum czterdziestoma 

miejscami siedzącymi, każdy z nich, sprawnymi technicznie, którymi będzie realizował usługi będące 

przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogiem określonym w rozdz. V pkt. 2.3. lit. b) SIWZ. 

 
UWAGA: prosimy o nie zmienianie formy załącznika 

 

Podpis i pieczęć: ............................................................ 
      (osoba / osoby upoważnione do podpisania    

              oferty w imieniu Wykonawcy) 

…………………………………., dnia ……………………. 
 

Zgodnie z art. 297 § 1 Ustaw Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zm.) Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub 
jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarcza na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami 

publicznymi […] – zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, 

pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego […] zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do lat 5.  



BZ/ZP.06/09/04/18.                                                                                         Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 
ZOBOWIĄZANIE 

 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania 

z nich przy wykonywaniu zamówienia 

 

Nazwa i adres podmiotu oddającego potencjał: 

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

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

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

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów: 

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

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

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

(określenie zasobu) 
 

do dyspozycji Wykonawcy: 

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

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

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

(nazwa Wykonawcy) 
 

przy wykonywaniu zamówienia pn.: „Wynajem autobusu wraz z kierowcą do przewozu pracowników  

PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku” 
 

Oświadczam, iż: 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

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

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

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy realizacji zamówienia będzie następujący: 

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

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

c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:  

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

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

d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:  

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

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

e) zrealizuję / nie zrealizuję12 prace, które wskazane zdolności dotyczą: 

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

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

 

 

 

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

pieczęć Wykonawcy                      data, imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

                                                           
12 Niewłaściwe skreślić. 
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PROSZĘ NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY 

 

BZ/ZP.06/09/04/18.                                                                                         Załącznik Nr 7 do SIWZ 

 

Oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Wynajem autobusu wraz z kierowcą do przewozu 

pracowników PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku” 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

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

 

 

Oświadczam, że firma, którą reprezentuję13: 
 

1) nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów, z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu. 

2) należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów, z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu: 

a) ……………………………………………………………………………………………………………… 

b) ……………………………………………………………………………………………………………… 

c) ……………………………………………………………………………………………………………… 

d) ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 

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

pieczęć Wykonawcy                      data, imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

 

UWAGA! 

Oświadczenia nie należy załączać do oferty. 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie 

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

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,  

że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 
 

 

                                                           
13 Należy zaznaczyć odpowiednio. 
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BZ/ZP.06/09/04/18.            Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

Umowa (projekt) 

 

zawarta w dniu ................................, we Włocławku Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej 

„SANIKO” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul. Komunalnej 4, 87-800 Włocławek, wpisanym 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095781, 

NIP 888-020-59-21, REGON 910041776, o kapitale zakładowym w wysokości 16.391.800 zł, 

reprezentowanym przez: 

1. ……………………………… 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”. 

a 

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

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

reprezentowanym przez: 

1. .............................................. 

2. …………………………….. 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”. 

 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego została 

zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wynajem autobusu wraz z kierowcą do przewozu 40 pracowników 

Zamawiającego na trasie Włocławek – RZUOK Machnacz – Włocławek, zgodnie  

z warunkami określonymi w specyfikacji technicznej (załącznik nr 1 do umowy). 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
 

§ 2 

Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia sukcesywnie w dni robocze od poniedziałku do 

piątku oraz dodatkowo zobowiązuje się do przewozu pracowników przedsiębiorstwa na każde pisemne 

zlecenie. 

 

§ 3 

Strony ustaliły termin realizacji umowy na okres 24 m-cy, w okresie od 07.05.2018 r. do 06.05.2020 r. 

(w przypadku gdy termin podpisania umowy ulegnie przesunięciu, okres 24 m-cy będzie liczony od 

daty podpisania umowy). 
 

§ 4 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. Wykonanie przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi  

w tym zakresie przepisami. 

2. Terminowy dowóz pracowników do pracy. 
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3. Zapewnienie przewozu sprawnym technicznie środkiem transportu. 

4. W przypadku wystąpienia awarii środka transportu zapewnienie innego sprawnego środka transportu 

do przewozu pracowników, który będzie spełniał wymagania określone w niniejszej umowie. 

5. Oznakowanie środka transportu w sposób umożliwiający jego identyfikację. 

6. Przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przepisów ustawy  

o transporcie drogowym oraz czasu pracy kierowcy. 

7. Ponoszenie kosztów oraz wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do świadczenia usług 

będących przedmiotem umowy. 

 

§ 5 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie usług przewozowych z wyjątkiem wystąpienia 

czynników niezależnych od Wykonawcy powstałych na skutek złych warunków atmosferycznych  

tj.: zamieć, zaspy śnieżne, gołoledź, gęsta mgła powódź itp. 

 

§ 6 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym 

mowa w § 1 jest wynagrodzenie niezmienne w okresie ważności umowy określone zgodnie  

z formularzem ofertowym na kwotę: 

Cena netto: .............................. zł (Vat........... %) = ......................................................... zł 

Cena brutto: ....................................................... zł  

(słownie:……..…………………...............................................................................................).  

2. Zapłata należności za świadczone usługi przewozowe, w tym również usługi przewozowe dodatkowe, 

o których mowa w § 2 umowy, będzie następowała na podstawie comiesięcznych faktur 

wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o ceny jednostkowe określone w formularzu cenowym 

stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

3. Należność płatna będzie przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. 

4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu. 

 

§ 7 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku, 

zatrudnienia pracowników biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia na umowę o pracę, 

w szczególności poprzez żądanie przedłożenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie:  

1) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę  

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy 

lub podwykonawcy; lub 

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. adresów,  

nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko osób, data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
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3) Dokument potwierdzający opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, które będzie mogło 

przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów 

potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. 

2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

3. W przypadku, gdy wynik kontroli wykaże brak zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę, 

Zamawiający naliczy kary umowne, o której mowa w § 11 ust. 2 lit. d) niniejszej umowy. 

Zamawiający, zgodnie z § 14 ust. 1 pkt. 3 niniejszej umowy, może także odstąpić od umowy  

z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w związku,·z czym skutkować to będzie naliczeniem kary dla 

Wykonawcy, określonej w § 11 ust. 2 lit. g) niniejszej umowy.  

 

§ 8 

1. W przypadku gdy Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy z udziałem podwykonawcy, 

Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do czynności 

realizowanych przez podwykonawców. 

2. Powierzenie wykonania przedmiotu umowy podwykonawcy nie zmienia zobowiazań Wykonawcy 

wobec Zamawiajacego za wykonanie tej części umowy. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienie i zaniedbania podwykonawcy 

i jego pracowników, w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania 

jego własne. 

 

§ 9 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzania kontroli autobusu/autokaru Wykonawcy, 

którymi będą dokonywane przewozy pracowników Zamawiającego. 

2. Podczas przeprowadzanych kontroli, kierowca pojazdu zobowiązany jest do przedstawienia 

dokumentu pojazdu, na każde wezwanie przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Protokół z przeprowadzonej kontroli zostanie przesłany Wykonawcy faxem lub e-mailem. 

4. W przypadku stwierdzenia, iż autokar/autobus nie spełnia wymogów określonych  

w niniejszej umowie, Wykonawca zostanie obciążony karami umownymi, o których mowa w § 11 

ust. 2 lit. c) niniejszej umowy, z zastrzeżeniem, że po minimum dwukrotnym stwierdzenie 

niezgodności, potwierdzonym protokołem z kontroli, Zamawiający może odstąpić od niniejszej 

umowy z winy Wykonawcy. 

 

§ 10 

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę obowiązków, lub niewykonania lub 

nienależycie wykonania przedmiot umowy, określonych w § 1 niniejszej umowy, załączniku nr 1 lub § 4 

niniejszej umowy, Zamawiający niezwłocznie sporządzi protokół/notatkę służbową, w którym określi 

rodzaj naruszenia obowiązków i/lub okoliczności poniesienia szkody. Protokół/notatkę służbową 

Zamawiający doręcza Wykonawcy.  

 

§ 11 

1. Ustaloną przez strony formą odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy będą kary umowne. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 

przypadkach: 
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a) za nieterminowy dowóz pracowników do pracy, w wyniku którego pracownicy nie podejmą pracy 

w obowiązującym ich czasie pracy, w wysokości 0,25% wartości brutto przedmiotu umowy,  

o której mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

b) za nieterminowe podstawienie środka transportu do RZUOK w Machnaczu po zakończeniu pracy 

przez pracowników, w wysokości 0,25 % wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa  

w § 6 ust. 1 umowy. 

c) za niezgodności autobusu z warunkami umownymi, potwierdzonymi protokołem  

z przeprowadzonej kontroli, o której mowa w § 9 ust. 4 niniejszej umowy, w wysokości 0,25% 

wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

d) za wynik kontroli potwierdzający brak zatrudnienia osób świadczących usługę dla Zamawiajacego 

na umowę o pracę, o której mowa w § 7 ust. 3 niniejszej umowy, w wysokości 2.500 zł za każdą 

wykazaną osobę. 

e) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wartości brutto 

przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych w wysokości 5% wartości 

brutto przedmiotu umowy w razie odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności za 

które odpowiada Zamawiający. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

poniesionej szkody. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wniesionego przez Wykonawcę 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jak również prawo do potrącania kar  

z przysługującemu Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy. 

 

§ 12 

1. Jako gwarancję rzetelnego wywiązania się z warunków umowy, Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w formie ...................... w wysokości .................. zł co stanowi 5% 

wartości oferty brutto. 

2. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu nastąpi wraz  

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, pomniejszonymi o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy  

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie 

wykonane. 

3. W przypadku gdy Wykonawca nie wywiąże się z obowiązków, o których mowa w § 1 i § 2, 

Zamawiający upoważniony jest do dysponowania kwotą o której mowa w pkt. 1 niniejszego 

paragrafu w celu zapewnienia świadczenia usług przewozowych. 

 

§ 13 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod 

rygorem nieważności. 

2. Zgodnie z art. 144 uPzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy  

w stosunku do treści oferty gdy: 

1) zmiana sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę,  

na realizację z udziałem podwykonawców, oraz iż podwykonawcy będą posiadać właściwości 

niezbędne, do realizacji danej części zamówienia oraz właściwości, w zakresie wymaganym dla 

Wykonawcy, a dotyczącym braku podstaw do wykluczenia z postępowania; 

2) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018), w celu spełnienia warunków 
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udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 

w takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu,  

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym 

niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym 

celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału  

w postępowaniu; 

3) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na 

realizację zamówienia; 

4) zmiana Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia ma zastąpić nowy Wykonawca: 

a) powstałego w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia 

oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,  

b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 

podwykonawców;  

5) w przypadku gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej  

w § 6 ust. 1 niniejszej umowy; 

6) zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, dopuszczalna jest jedynie w przypadku 

zmiany, w trakcie obowiązywania niniejszej umowy: 

a) urzędowej stawki podatku od towarów i usług; 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018) zmiana danych teleadresowych, osób 

reprezentujących strony lub zmiana koordynatorów umowy. 

4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w § 13 ust. 2 niniejszego paragrafu  

jest przedłożenie przez jedną ze Stron niniejszej umowy drugiej Stronie wniosek o dokonanie zmian 

wraz z pisemnym uzasadnieniem i/lub stosownym dokumentem potwierdzającym zasadność 

dokonania tej zmiany. 

5. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, będzie podlegało 

waloryzacji, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt. 6 niniejszej umowy, na pisemny wniosek 

Wykonawcy zawierający kalkulację kosztów wykonania usługi, uzasadniającą wpływ zmian,  

o których mowa w § 13 ust. 2 pkt. 6) niniejszej umowy, na koszty wykonania usługi, z 

zastrzeżeniem, że pierwsza waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po upływie 12 m-cy 

świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy. 
 

§ 14 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy oraz naliczenia 

kary umownej określonej w § 10 ust. 2 lit. g) niniejszej umowy w następujących przypadkach: 

1) Wykonawcy zostanie cofnięta licencja na wykonanie krajowego transportu drogowego osób,  

ze skutkiem natychmiastowym; 

2) co najmniej dwukrotnie nie wykonał lub nienależyte wykonał obowiązki wynikające z niniejszej 

umowy, potwierdzone protokołem / notatką służbową sporządzonym/ą przez Zamawiającego,  

o którym/której mowa w § 9 ust. 4 i § 10 niniejszej umowy; 



 

32 

 

3) naruszenie przez Wykonawcę obowiązku określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy; 

4) gdy Wykonawca samowolnie przerwał wykonywanie przedmiotu umowy; 

5) gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy; 

6) jeżeli zostanie zgłoszony wniosek o upadłość firmy wykonawcy lub zostanie wszczęte 

postępownaie likwidacyjne, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego  

o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej uzasadaniajacej zgłoszenie wniosku  

o upadłość oraz o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość, w terminie 7 dni od wystąpienia 

tych okoliczności; 

7) gdy część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępownaiu egzekucyjnym; 

8) gdy Wykonawca w inny sposób narusza postanowienia niniejszej umowy. 

6. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 

wraz z uzasadnieniem przyczyn odstąpienia. 
 

§ 15 

1. Zamawiający wyznacza koordynatora w osobie: …………………...………………………… 

nr tel. ………………………………………. nr fax ……………………………….................. 

adres e-mail …………………………………… 

2. Wykonawca wyznacza koordynatora w osobie: ………………………………………………. 

adres do korespondencji:………………………………………………………………………. 

nr tel. ………………………………………. nr fax ……………………………….................. 

adres e-mail …………………………………… 

 

§ 16 

Spory mogące powstać na tle wykonania umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo 

sądowi powszechnemu wg. miejsca wykonywania usługi. 

 

§ 17 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych. 

 

§ 18 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 

 

 

 

 

                ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 

 

 

 

 ………………………………          ……….……………………… 

 
 

 

Załączniki: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 

2. Formularz cenowy. 

3. Formularz ofertowy Wykonawcy. 

4. Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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Załącznik nr 1 do Umowy 
 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem autobusu wraz z kierowcą do przewozu min. 40 

pracowników firmy PGK „Saniko” Sp. z o.o. z Włocławka do Regionalnego Zakładu Utylizacji 

Odpadów Komunalnych w Machnaczu i z powrotem, zatrudnionych w systemie dwu zmianowym tj.: 

 Zmiana I – czas pracy: od godz. 600 do godz. 1400 

 Zmiana II – czas pracy od godz. 1400 do godz. 2200. 
 

2. Łączna ilość kursów na dzień wynosi - 3 kursy tj.: 

d) dowóz pracowników I zmiany  z Włocławka do RZUOK, 

e) dowóz pracowników II zmiany z Włocławka do RZUOK / przywóz pracowników I zmiany  

z RZUOK do Włocławka, 

f) przywóz pracowników II zmiany z RZUOK do Włocławka. 
 

3. Przewóz pracowników przedsiębiorstwa będzie się odbywał w dni robocze od poniedziałku  

do piątku oraz dodatkowo na każde pisemne zlecenie Zamawiającego, w przypadku pracy III zmiany 

– czas pracy od godz. 2200 do 600 lub soboty pracujące w RZUOK w Machnaczu. 
 

4. Przewóz pracowników przedsiębiorstwa winien być realizowany przez autobusy posiadające 

minimum 40 miejsc siedzących i sprawne techniczne. 
 

5. Miejscem, przystankowym do wsiadania i wysiadania pracowników będzie baza firmy  

PGK „Saniko” Sp. z o.o. tj. ul. Komunalna 4 we Włocławku oraz teren RZUOK w Machnaczu. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych miejsc przystankowych  

na trasie Włocławek – RZUOK Machnacz – Włocławek w uzgodnieniu z Wykonawcą.  
 

6. Godziny odjazdu autobusu będą na bieżąco ustalane z Wykonawcą. 

 

 

 
 

         ZAMAWIAJĄCY:   WYKONAWCA: 

 

 

 

……………………………… ……………………………… 
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       Załącznik Nr 2 do Umowy 

 
 

FORMULARZ CENOWY 
 

Wynajem autobusu wraz z kierowcą do przewozu pracowników  

PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku 

Średnia ilość dni roboczych w m-cu przyjęta do kalkulacji – 21 dni 

Lp. Koszty za usługę Cena netto VAT ……% Cena brutto 

1 2 3 4 5 

1. 

Koszt jednostkowy przewozu pracowników na 

trasie: z Włocławka do RZUOK w Machnaczu  

i z RZUOK Machnacza do Włocławka 

   

2. 

Koszt przewozu pracowników na trasie 

Włocławek – Machnacz – Włocławek, 

zatrudnionych w systemie dwuzmianowym 

skalkulowany na 1 dzień /3 kursy/.  

/Lp. 1 kol. 3 x 3/ 

   

3. 

Koszt przewozu pracowników na trasie 

Włocławek – Machnacz – Włocławek, 

zatrudnionych w systemie dwuzmianowym 

skalkulowany dla okresu 1 miesiąca. 

/Lp. 2 kol. 3 x 21 dni w m-cu/ 

   

4. 

Koszt przewozu pracowników na trasie 

Włocławek – Machnacz – Włocławek, 

zatrudnionych w systemie dwuzmianowym 

skalkulowany na okres 1 roku. 

/Lp. 3 kol. 3 x 12 m-cy w roku/ 

   

 

1. Koszt usługi za okres 2 lat netto (Lp. 4 kol. 3 x 2 lata) ................................ zł 

2. Podatek VAT ( ........%)      ................................ zł 

3. Wartość usługi za okres 2 lat brutto    …………………… zł 
 

 

 

 

                ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 

 

 

 

 ………………………………          …………………………… 


