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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW : 

                    

• Wypełniony formularz ofertowy wg, wzoru stanowiącego załącznik nr1 do  SIWZ. 

• Oświadczenie, że Oferent spełnia warunki określone w art. 22 oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na       

                      podstawie art. 24 ustawy P.z.p. wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

• Oświadczenie o posiadaniu potencjału technicznego, ekonomicznego wraz z wykazem sprzętu i osób wyznaczonych do 
realizacji zamówienia. wg. wzoru stanowiącego  załącznik nr  3 do  SIWZ. 

•  Podpisany wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 

• Podpisany wzór umowy dzierżawy autobusu załącznik nr 5 do SIWZ. 
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Część  A 

 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 
Miast i Gmina Wleń  ogłasza przetarg na realizacje zadania pn.: 

 „Dowóz dzieci do Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu  

   w roku szkolnym -  2008/2009; 2009/2010; 2010/2011” 

 
- ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o ustawie bez bliższego określenia, należy przez 
to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655  
późn. zm.). 
- użyty skrót SIWZ oznacza niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
 

1. INFORMACJĘ O ZAMAWIAJĄCYM 
 
1. Miasto i Gmina Wleń,   59 – 610  Wleń 

tel. 075 713643,     fax;  075 7137050 

e-mail: sekretariat@wlen.pl     http://www.wlen.pl 

  

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
1. Udzielenie zamówienia publicznego nastąpi w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia są przewozy dzieci, młodzieży, nauczycieli i personelu pomocniczego do Zespołu Szkół im. Św. 

Jadwigi Śląskiej we Wleniu    roku szkolnym 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011  zgodnie z planem przewozów stanowiącym - 
część B do SIWZ. 

 
2. Dzierżawa autobusu szkolnego celem dowozu dzieci do szkoły. 
 

Wspólny słownik zamówień CPV 60.11.31.00 – 4  Usługi transportowe świadczone przy użyciu autobusów . 
Przewozy mogą być dokonywane środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone  
w przepisach ustawy „Prawo o ruchu drogowym” i innych przepisach związanych z przewozem osób. 
 
Opiekę nad dziećmi i młodzieżą  w czasie przewozów organizuje i zapewnia 
Wykonawca. 
 

 
4. OPIS CZĘŚĆI ZAMÓWIENIA I UMOWY RAMOWE 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
5. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE I OKOLICZNOŚCI ICH UDZIELANIA 
1.   Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy w przypadku zwiększenia wielkości zleconych przewozów ponad łączną liczbę kilometrów określonych w 
przedmiocie zamówienia, a wynikających z przyjętych założeń (pkt 16.3). 
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6. OFERTY WARIANTOWE 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1.   Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie od 1 września 2008 r. do końca roku szkolnego 2011. 
 
8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OCENA ICH SPEŁNIANIA 
1.   Uczestniczenie w przetargu jest otwarte, na jednakowych warunkach dla wszystkich osób fizycznych 

i prawnych oraz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy spełniają wymogi 
określone w art. 22 ustawy. 

2. Do uczestniczenia w przetargu nie będą dopuszczeni wykonawcy wykluczeni z udziału  
w postępowaniu na mocy przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 

3. Wykonawcy składający ofertę muszą  wykazać się doświadczeniem w realizacji zadań o charakterze 
i wielkości zgodnymi z przedmiotem zamówienia oraz dysponować  kadrą do kierowania i wykonania 
przedmiotu zamówienia. 

4. Składający ofertę zobowiązany jest przyjąć, zaakceptować i wypełnić  następujące warunki wykonania zamówienia 
dotyczące bezpieczeństwa transportu dzieci przewozami szkolnymi: 

•  przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2000r. 
     Nr 50, poz. 601 z późn. zm.), 

•  bezwzględne przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 
 z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), a w szczególności: 

•  art. 2 pkt 41a: „ autobus szkolny” - autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły,  oznaczony  
        z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, z napisem barwy czarnej „autobus szkolny”; 

•   art. 6 w zakresie łatwej rozpoznawalności kierujących autobusem szkolnym w miejscach postoju  
         związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci; 

•  art. 66 w kwestii warunków technicznych pojazdu 

•  zapewnienie pełnej dyspozycyjności związanej z wykonaniem przedmiotu zamówienia w każdym terminie mieszczącym 
się w okresie, o którym mowa w pkt 7 SIWZ. 

• posiadają do dyspozycji przynajmniej dwóch autobusów o dopuszczalnej liczbie miejsc 90 oraz jeden autobus o liczbie 
miejsc siedzących minimum 40. 

 

5. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”,  

w oparciu o informacje zawarte w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach. 
 

9. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY DOSTARCZANE PRZEZ WYKONAWCĘ 
 
Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz umożliwienia oceny, do oferty muszą zostać 
dołączone (w formie załączników) następujące dokumenty, zaświadczenia  
i oświadczenia: 
 

• Wypełniony formularz ofertowy wg, wzoru stanowiącego załącznik nr1 do  SIWZ. 

• Oświadczenie, że Oferent spełnia warunki określone w art. 22 oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na       

                      podstawie art. 24 ustawy P.z.p. wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

• Oświadczenie o posiadaniu potencjału technicznego i ekonomicznego wraz z wykazem sprzętu i osób wyznaczonych do 

realizacji zamówienia  wg. wzoru stanowiącego  załącznik nr  3 do  SIWZ. 

•  Podpisany wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 

• Podpisany wzór umowy dzierżawy autobusu załącznik nr 5 do SIWZ. 

•  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 

działalności gospodarczej  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert (uprawnienie do występowania w obrocie prawnym, określające formę prawną lub status prawny, 

miejsce rejestracji oraz siedzibę, itp.); 
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• Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

potwierdzające , że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków , opłat składek na ubezpieczenie zdrowotne 

lub społeczne -  wystawione z datą wystawienia nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. 

•  Aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób oraz zezwolenie na 

prowadzenie komunikacji objętej zamówieniem przewozu osób. 

• Dowody posiadania co najmniej dwóch autobusów o dopuszczalnej ilości miejsc 90, jeden autobus o 

liczbie miejsc minimum 40 potwierdzone uwierzytelnioną kopia dowodu rejestracyjnego. 

•  Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
 

2. Dokumenty i zaświadczenia wskazane w punkcie 9.1 winny być przedstawione w formie oryginałów albo 

kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. 

 
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca winien przedstawić oryginały dokumentów do wglądu. 

 
3. Do oferty złożonej przez osoby lub podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia winny zostać  

ponadto dołączone: 
 

1). Stosowna umowa podpisana w sposób wiążący przez wszystkich partnerów, która zawierać  
       będzie przynajmniej: 

•  informacje podstawowe o wszystkich partnerach występujących wspólnie;  

• wskazanie jednego z partnerów jako Partnera Wiodącego, który będzie upoważniony do 
reprezentowania pozostałych wobec Zamawiającego i do podejmowania zobowiązań oraz 
otrzymywania instrukcji dla i w imieniu każdego z osobna i wszystkich Partnerów, a także 
stwierdzenie, że za wykonanie Umowy, włącznie z płatnościami, odpowiedzialny będzie Partner 
Wiodący; 

• stwierdzenie, że wszyscy partnerzy będą łącznie i solidarnie prawnie odpowiedzialni za wykonanie 
przedmiotu zamówienia; 

• zobowiązanie wszystkich partnerów do pozostania w związku umownym przez cały okres realizacji 
przedmiotu zamówienia; 

• określenie udziału każdego z partnerów w realizacji zamówienia; 

• określenie sposobu rozliczenia z Zamawiającym i partnerów miedzy sobą; 

• wskazanie osoby upoważnionej przez pozostałych partnerów do podpisania oferty  
i umowy w przypadku udzielenia zamówienia. 

 
4. Notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do podpisania oferty i umowy  

w przypadku udzielenia zamówienia – udzielone przez wszystkie osoby lub pełnomocnych  
przedstawicieli podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 
5. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie 

(np. niepoświadczone za zgodność z oryginałem kopie ) spowoduje odrzucenie oferty. 
 
6. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych 

oświadczeń zagrożone jest karą pozbawienia wolności i zgodnie z przepisami ustawy powoduje wykluczenie 
Wykonawcy z postępowania (art.24 ustawy). 
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10. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
1. Zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy, w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują: 
1) Pisemnie: w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami; 
2) Faksem (numer faksu 075/7137050): w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami,  

z zastrzeżeniem, że jej treść zostanie niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej (pod rygorem 
nieważności); 

3) Drogą elektroniczna (adres strony Zamawiającego sekretariat@wlen.pl 
•  ze strony Wykonawcy – tylko w zakresie dotyczącym pobierania elektronicznej wersji Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz możliwości zapoznania się z treścią pism skierowanych do 
Wykonawców; 

•  ze strony Zamawiającego – w zakresie udostępnienia elektronicznej wersji Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz umieszczania treści pism skierowanych do Wykonawców na stronie 
internetowej Zamawiającego http://www.wlen.pl 

 

2. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli prośba wpłynie do niego przed upływem 6 
dni od terminu składania ofert. 

 
3. Pytania powinny być formułowane na piśmie przesłanym na adres Zamawiającego lub faxem na nr 075 7137050. 

O terminie złożenie zapytania świadczy data potwierdzająca przyjęcie pisma lub faxu przez Zamawiającego. 
Jeżeli zapytanie wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert, nie będzie 
on miał obowiązku udzielania wyjaśnień. 

 
4. Zamawiający nie przewiduje spotkania z Wykonawcami w celu udzielania wyjaśnień. 
 

11. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Jerzy Skwarek                                

tel. 075 7136369 ; 075 7137082 od poniedziałku do piątku w godzinach   8:00-13:00. 
 

12. WADIUM – Nie wymagane. 
 
13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
 
1. Termin związania ofertą wynosi :  30 dni. 
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. 
 
2. Oferta wraz załącznikami winna być sporządzona ściśle wg postanowień niniejszej specyfikacji. 
 
3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo 

niezmywalnym atramentem. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w innym języku 
wykonawca zobowiązany jest załączyć jego tłumaczenie na język polski. 

 
4. Wszystkie strony oferty zawierające informacje zaleca się ponumerować, spiąć w sposób uniemożliwiający 

wysunięcie się którejkolwiek kartki oraz załączyć wykaz zawartych w ofercie dokumentów. 
 
5. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną cześć załącznikami, powinny zostać wypełnione przez 

Wykonawcę bez wyjątku i ściśle wg warunków i postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.  

 
6. Wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego muszą być przedstawione w formie oryginału lub 

kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 
upoważnionego do reprezentowania firmy, zgodnie ze wskazaniem zawartym w załączonym do oferty 
dokumencie upoważniającym Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym. 
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7. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy i opatrzone  pieczęcią imienną. Zamawiający uzna za nieważne na podstawie odrębnych przepisów 
oferty nie podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.  

 
8. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile prawo do jej podpisania nie wynika z 

innych dokumentów załączonych do oferty. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa, musi być ona 
potwierdzona „za zgodność z oryginałem” notarialnie bądź przez osobę/osoby udzielające pełnomocnictwa. 
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o okazanie oryginału dokumentu. 
 

9. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami winny być podpisane lub parafowane przez osoby 
upoważnione, i opatrzone imienną pieczęcią osoby lub osób podpisujących ofertę.  

 
10.  Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniesie zmiany lub poprawki, muszą być parafowane przez osoby 

podpisujące ofertę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględnione przy badaniu ofert.  
 
11.  Jeżeli wykonawca składa zastrzeżenie, że cześć informacji zawartych w ofercie stanowi tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w związku, z czym nie 
mogą być one udostępnione, informacje te muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie, opatrzonej 
stosowną klauzulą, np.: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. 

 
12. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej kopercie i zamkniętej w taki sposób, aby nie budziło to żadnych 

wątpliwości co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby 
nieupoważnione. 

 
Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem:  

Ø  Miasto i Gmina Wleń 

59-610 Wleń  ul. Plac Bohaterów Nysy 7, 

oraz oznakowana następująco : „Dowóz dzieci do Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we 
Wleniu  w roku szkolnym 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011” 

  

Ø  z dopiskiem: Nie otwierać przed  25 lipca  2008 roku  godz. 11:00. 
 

Ø  Kopertę należy oznaczyć pieczątką firmy Wykonawcy. 
 

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem 
składnia ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 12 oraz 
dodatkowo oznaczone słowami „ ZAMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

 
a) Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte na sesji publicznego otwarcia ofert przy 

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

b) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie 
pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie 
„WYCOFANIE”. 

c) Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert w pierwszej 
kolejności. Koperty z ofertami, których  dotyczy wycofanie nie będą otwierane. 

W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze 
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w 
postępowaniu. 
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15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
1. Oferta winna być  złożona w sekretariacie Urzędu Miasta i  Gminy Wleń   59-610 Wleń  najpóźniej w terminie 

do dnia 25 lipca 2008 r., do godziny 10:00  
 
2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu  Miasta i Gminy Wleń  , sala konferencyjna na I piętrze                    

25 lipca 2008 r., o godzinie 11:00  
 

3. Oferty złożone po terminie podanym wyżej zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 
5. Otwarcie ofert zostanie poprzedzone podaniem wysokości środków przeznaczonych na finansowanie 

zamówienia. 
6. Podczas otwierania kopert z ofertami zostaną podane: 

−  imię i nazwisko, nazwa (firmy) oraz adres (siedziba) wykonawcy, 

− cena oferty 

−  
16. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 
1. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie bezpośrednie koszty wykonania zamówienia oraz koszty, których 

poniesienie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 
2. Wykonawca może podać tylko jedną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia Oferty z cenami wariantowymi 

zostaną odrzucone. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z 
przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą 
pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT. 

• Oferowana cena ma być określona w wymiarze miesięcznego kosztu przewozu uczniów.   

• Łączna ilość uczniów przewożonych na poszczególnych trasach oraz przebieg tych tras są         
       określone szczegółowo w załączniku 

3. Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na wskazanych trasach w celu sprawdzenia przedmiotu zamówienia. 

 
17. INFORMACJE O WALUTACH OBCYCH W ROZLICZENIU MIĘDZY STRONAMI 

Cenę oferty należy podać w złotych polskich PLN. 

 
18. KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT. 
 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 

cena ofertowa -  100 %. 

Najniższa oferowana cena 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -      -      koszt dzierżawy    x   100 %   =   ilość punktów 

cena badanej oferty 
 

  

2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która otrzyma najwięcej punktów. 

 
19. FORMALNOŚCI JAKIE WINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 
1. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego niezwłocznie po ogłoszeniu wyników 

przetargu. 
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20. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
1. Zamawiający nie będzie żądał  zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 
21. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE 
1. Umowę zawiera się w trybie i na zasadach określonych w Dziale IV ustawy. 
2. W celu zawarcia umowy upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, z którym ma zostać  zawarta umowa, 

wezwany zostanie przez Zamawiającego. 
3. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowne zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik 

Nr 4 i Nr 5  do SIWZ. 
 
22. POUCZENIE OŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
1. Wykonawca, którego interes prawny został naruszony w rezultacie złamania przez Zamawiającego określonych 

w ustawie zasad przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – ma prawo złożenia 
protestu zgodnie z postanowieniami Działu VI ustawy. 
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Część B 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

1. NAZWA I KLASYFIKACJA ZAMÓWIENIA 
 

1. „Dowóz dzieci do Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu w roku 

 szkolnym 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011” 

2. Kod zamówienia wg słownika CPV: 60113100-4. 
 

 
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci do Zespołu Szkół  z terenu Gminy Wleń w okresie roku szkolnego,                     

tj. 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011” 
2. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług przewozowych autobusami w celu dowiezienia dzieci z 

miejsca zamieszkania i   z powrotem ze szkoły do miejsca zamieszkania ucznia zgodnie z niżej podanymi 
trasami: 

3. Dowóz dzieci odbywa się w dni nauki szkolnej. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych  
w innym dniu wolnym od zajęć, Przewoźnik zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie  
z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego. 

4. Przewoźnik musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa  
i higieny.  

5. Opiekę nad dziećmi i młodzieżą  w czasie przewozów organizuje i zapewnia Wykonawca. 
6. Autobusy muszą posiadać  wystarczającą liczbę miejsc na określonej trasie. 
7. Przewoźnik ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu 

i pozostających w związku z przewozem. 
8. Dzierżawa autobusu szkolnego celem dowozu dzieci do szkoły. 
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Wykaz tras i ilości dowożonych uczniów  
w roku szkolnym  2008/ 2009 

 
 

 
Trasa 1 
 
Wleń  6:10 – Strzyżowiec  6:25 – Pilchowice  6:30 – Nielestno  6:45 – Wleń 7:10 
                             
                            22                              44                       12                                         razem  78 
 
 
Trasa 2 
 
Wleń   7:10 – Bystrzyca 7:20 – Bełczyna 7:35 – Marczów 7:45 –  Wleń 8:10 
 
                           31                          9                           36                                           razem  76 
 
 
 
 

Powroty 
 
 
 

Trasa 1 
 
Wleń 13:50 – Nielestno 14:00 – Pilchowice – 14:10 - Radomice 14:15 – Strzyżowiec  14:35 – Wleń  14:50 
 
                           9         44                                 6                            19                               razem  78 
 
 
Trasa 2 
 
Wlen  14:50 – Bystrzyca 15:00 – Bełczyna  15:15 – Marczów 15:25 – Wleń 15:50 
 
                            31                            9                             36                                                                  razem 76 
 
 
 
 
Legenda: 

• - ilość dzieci 
 

• - godz. odjazdu 
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                                                                                                                         Załącznik  nr  1 do SIWZ 
(Pieczęć adresowa firmy Oferenta) 

 

     OFERTA        

   
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie:  
dowozu uczniów z terenu……………….......................................................................................... 
niżej podpisani reprezentujący : 
Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………………………..... 
Adres wykonawcy : ……………………………………………………………………………. 
Telefon:………………………… Fax: …………………………… 
NIP:…………………………. REGON: ……………………………. 
 
Oferujemy wykonać przedmiot zamówienia za : 
Miesięczny koszt dowozu uczniów : 
 
Cenę netto: ……………………zł ( słownie : ………………………………………………zł.), 

stawka podatku VAT ………% , wartość podatku VAT …………..zł. 

 

Miesięczny koszt dzierżawy autobusu : 

 

Cenę netto: ……………………zł ( słownie : ………………………………………………zł.), 

stawka podatku VAT ………% , wartość podatku VAT …………..zł. 

 

  

1.Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

2.Oświadczamy, że usługi stanowiące przedmiot zamówienia rozpoczniemy wykonywać w terminie od dnia 

01.09.2008r. do dnia 30.06.2011 r. po wcześniejszym podpisaniu umowy. 

3.Ponadto oświadczamy, że: 

a) zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń, 

b) akceptujemy wskazany w SIWZ termin związania ofertą, 

4.Akceptujemy wzór umowy i wzór dzierżawy autobusu , w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy 

się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

5.Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny      

i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.) 

6.Integralną częścią Oferty są wszystkie załączniki do Oferty wymagane w SIWZ jako  
niezbędne  
 

Miejscowość i data.            

                                                (podpis osoby uprawnionej *) 

 
*-Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym pełnomocnictwie uprawnionych do 

zaciągania zobowiązań 
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                                                                                                            Załącznik  nr  2 do SIWZ 
 
 

.................................................. 
         ( pieczątka Wykonawcy) 
 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Niniejszym zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych       

  (Dz. U. 2007 r  Nr 223 poz. 1655 ze zm.) oświadczam,  że firma którą reprezentuję 

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień. 

2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. 

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

- wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie 

wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie 

naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest 

następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację 

majątku upadłego; 

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału  w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
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skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 

za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 

na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału  w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 

albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub 

posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, 

chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji 

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem 

art. 26 ust. 3; 

-       nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na 

przedłużenie okresu związania ofertą. 

 

a także 

 
1. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z warunkami przetargowymi i przyjmuję(my) je bez zastrzeżeń. 

 

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

        (Miejscowość, data)                                                    pieczątka i podpis Wykonawcy lub  

         upoważnionych osób)  
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 
 (piecze ć wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O POSIADANIU  DOŚWIADCZENIA, POTENCJAŁU TECHNICZNEGO 
I EKONOMICZNEGO 

 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  „Dowóz dzieci do Zespołu Szkół 

im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu w roku szkolnym 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011” 

Przetarg nieograniczony   

 

Deklaruje/deklarujemy, że: 

 
1. Posiadam/y  możliwości sprawnego i terminowego wykonania usług przewozowych będących przedmiotem 

zamówienia; 

2. Dysponuję/dysponujemy* środkami komunikacji zapewniającymi możliwość swobodnego porozumiewania 

się i wzajemnego przekazywania informacji, a także środkami transportu umożliwiającymi swobodne 

przemieszczanie się w celu wykonania zamówienia w każdym terminie mieszczącym się w okresie,, o którym 

mowa w punkcie 7 SIWZ . 

3. Gwarantuje/gwarantujemy* pełną dyspozycyjność związaną z wykonaniem zamówienia w każdym terminie 

mieszczącym się w okresie, o którym mowa w punkcie 7 SIWZ. 

4. Dysponujemy potencjałem kadrowym do wykonania zamówienia 

 

5. W uzupełnieniu deklaracji zawartych w punktach od 1 do 4  przedstawiam/ przedstawiamy* 

informację i dokumenty potwierdzające ich wiarygodność: 

 
• wykaz  sprzętu będącego własnością i w posiadaniu Oferenta i przeznaczonego do użycia podczas 

realizacji zamówienia 

• Wykaz osób wytypowanych do realizacji zamówienia. 
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Wykaz sprzętu będącego własnością i w posiadaniu Oferenta 
przeznaczonego do użycia podczas realizacji zamówienia 

 
 

 
l.p. Pojazd (typ) rok produkcji Własność /w  

posiadaniu 
Liczba miejsc Data badania technicznego 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................... ....                     ............................................................... 
                    (miejsce i data)   podpis i pieczęć osoby uprawnionej  

            do podpisania oferty 
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Potencjał kadrowy 

do wykonania zamówienia 
 
 

 Wykaz osób wytypowanych do realizacji zamówienia wraz z pełnionymi przez nich funkcjami                   

( w przypadku osób pełniących funkcje techniczne dołączyć uprawnienia w branży objętej przetargiem) 

 

 

Imię i nazwisko Pełniona funkcja Posiadane kwalifikacje 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..................................... dnia .......................... r. 

 

              

                                             ............................................... 
                                                                                                                  podpis i pieczęć osoby uprawnionej  

                                                     do podpisania oferty 
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w z ó r     umowy 

  załącznik nr  4do SIWZ 
 

UMOWA Nr ......    /08 

 

Zawarta w dniu ...................................... 2008 roku we  Wleniu pomiędzy:  

Miastem i Gminą Wleń mającą siedzibę 59-610 Wleń  ul. Plac Bohaterów Nysy 7 

reprezentowaną przez: 

Pana  ................................................    - Burmistrz  Miasta i Gminy Wleń 

przy kontrasygnacie .......................................             - Skarbnika  Miasta i Gminy Wleń 

zwaną dalej " Zamawiającym "  NIP  616-14-47-159    

a 

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

 

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

 

mającym siedzibę w ......................................................................................................................... 

   

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

  

reprezentowanym przez: 

1.  ........................................................ - ............................................................. 
 

2.  ........................................................ - ............................................................. 
zwanym dalej "Wykonawcą" 

 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego  o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust.8  ustawy Prawo Zamówień Publicznych, została zawarta umowa o następującej treści 

:  

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na przewozie dzieci, 

młodzieży, nauczycieli oraz personelu pomocniczego do Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej. 

2. Przewozy szkolne będą się odbywać  w godzinach i na trasach określonych w załączniku 

     do SIWZ. 

3. Zamawiający ma prawo zmienić trasy przewozów w ramach niniejszej umowy, o ile będą one 

przebiegać drogami publicznymi, a także miejsca przystankowe jak i godziny przewozów. 

 

§ 2 

1. Opiekę nad dziećmi w czasie przewozów organizuje i zapewnia Wykonawca. 

2. Do obowiązków opiekuna  należy m.in.: 

- dopilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu przez uczniów miejsc  

w pojeździe, 

- zwracanie uwagi  na właściwe zachowanie się uczniów w czasie jazdy, 

- zapewnienie bezpiecznego wsiadania i wysiadania uczniów z pojazdu, 

- w przypadkach stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów nie dopuszczenie ich do 

przewozu. 
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§ 3 

 

Przewozy realizowane będą od 01.09.2008r. do 30.06.2011r. z wyłączeniem dni wolnych od nauki, 

określanych corocznie w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. 

 

§ 4 

Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia i środki transportu przeznaczone do wykonywania  usługi 

wymienionej w § 1 pkt. 1  niniejszej umowy- spełniającymi  wymagania techniczne określone w przepisach 

ustawy „ Prawo ruchu drogowego” i inne wymagania przewidziane dla zbiorowego przewozu dzieci i 

młodzieży szkolnej. 

 

§ 5 

1.Rozliczenie za wykonanie zamówienia będzie następowało w okresach miesięcznych na podstawie                               

faktury VAT płatnych w terminie 14 dni od daty ich wystawienia. Zamawiający zapłaci kwotę 

…………………zł brutto (słownie:………………………) miesięcznie w oparciu o koszt biletów 

miesięcznych. 

 

2. Zapłata następować będzie przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy : 

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

 

3. Faktury będą wystawiane na Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej, 59-610 Wleń                  

ul. Dworcowa 10 , NIP 616-12-23-895. 

 

4.W razie opóźnienia w zapłacie fakturowanej należności Zamawiający zobowiązany jest do                   

zapłaty odsetek w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. 

 

§ 6 

Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą celem umożliwienia mu należytego 

wywiązywania się z powierzonej usługi, a w szczególności udzielać mu informacji i wyjaśnień  

o przewozie uczniów.   

W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji zamówionej usługi, strony zobowiązują się działać 

niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów. 

 

§ 7 

1. Jeżeli przed rozpoczęciem przewozu lub w trakcie jego wykonywania zaistnieją okoliczności 

uniemożliwiające jego wykonanie zgodnie z treścią niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o takich przeszkodach oraz zapewnić uczestnikom 

przewozów przewóz zastępczy. 

2. W przypadku nie zapewnienia przez Wykonawcę przewozu zastępczego, Zamawiający zorganizuje go 

sam, a kosztami obciąży Wykonawcę. 

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania  

umowy jeżeli przyczyną niewykonania kursu bądź jego opóźnienia było działanie siły wyższej np. zaspy 

śnieżne, przełomy i zatory drogowe, gwałtowne opady atmosferyczne, gołoledź , powodzie  itp. 
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§ 8 

 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości całego okresu objętego zamówieniem.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w razie odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego w wysokości 10 % wartości całego okresu objętego zamówienie. 

 

§  9 

Odstąpienie od umowy: 

1. Strony mogą odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy: 

1) ogłoszono likwidację lub upadłość Wykonawcy, 

2) wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca przerwał świadczenie usług i nie realizuje ich pomimo pisemnego wezwania, 

4) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług, 

5) Wykonawca świadczy usługi nieterminowo lub w sposób sprzeczny z umową, pomimo pisemnego 

wezwania do usunięcia uchybień. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

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

może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 

tytułu wykonania części umowy i nie przysługuje kara umowna określona w § 8 pkt 3. 

4.   Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej i musi zawierać uzasadnienie. 

 

§ 10 

Zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy możliwe jest w 

formie aneksu.   

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego  

 i ustawy Prawo Przewozowe.. 

§ 12 

 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiąco egzemplarzach, z tego dwa dla Zamawiającego  

i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA  
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ZAŁĄCZNIK  NR 5 
 

 

 

 

Umowa  Dzierżawy Autobusu ( projekt ) 
 

  

Zawarta w dniu ...................................... 2008 roku we  Wleniu pomiędzy:  

Miastem i Gminą Wleń mającą siedzibę 59-610 Wleń  ul. Plac Bohaterów Nysy 7 

reprezentowaną przez: 

Pana  ................................................    - Burmistrz  Miasta i Gminy Wleń 

przy kontrasygnacie .......................................             - Skarbnika  Miasta i Gminy Wleń 

 

zwaną w dalszej części umowy Wydzierżawiającym a;  

 

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

 

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

zwanym w dalszej części Dzierżawcą reprezentowanym przez : 

…………………………………………...   -   ........................................................................ 

 

..................................................................   -   ......................................................................... 

 

§ 1. 

Wydzierżawiając oddaje , a Dzierżawca przyjmuje w dzierżawę autobus celem dowożenia uczniów   

- autobus marki, typ ………………………....... 

- nr rejestracyjny ………………………............ 

- nr identyfikacji pojazdu ……………………… 

- nr silnika........................................................... 

- nr dowodu rejestracyjnego................................ 

- kolor pojazdu.................................................... 

- liczba miejsc..................................................... 

 

§ 2. 

1.Wydanie przedmiotu dzierżawy nastąpi na podstawie protokółu zdawczo – odbiorczego w dniu 

……………. 

2.Dzierżawca oświadcza , że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu dzierżawy. 

 

§ 3. 

Dzierżawca zobowiązuje się do : 

- użytkowania przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

- użytkowania przedmiotu dzierżawy zgodnie z wymogami prawidłowej eksploatacji, 

     - wykonywania na własny koszt bieżących naprawi konserwacji, a w szczególności: 

- konserwacji nadwozia i podwozia 

- uzupełniania oszkleń 

- naprawy urządzeń grzewczych, 

- naprawy i konserwacji przewodów hydraulicznych i elektrycznych 

- naprawy lub wymiany uszkodzonych siedzeń 
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- wymiany olejów 

- malowania nadwozia lub podwozia w miarę potrzeb dla zabezpieczenia przed wilgocią                  

lub korozją 

- oraz innych napraw wynikających z bieżącej eksploatacji pojazdu  

 

- ponoszenia kosztów przeglądów technicznych , ubezpieczenia pojazdu oraz podatku 

- nie dokonywać zmian na przedmiocie dzierżawy bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego 

- nie udostępniać osobom trzecim przedmiotu dzierżawy do użytkowania , ani go podnajmować bez   

pisemnej zgody Wydzierżawiającego 

 

§4 

1.Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie opisanym w protokole 

przekazania stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, z uwzględnieniem normalnego zużycia, 

będącego następstwem prawidłowego użytkowania. Zobowiązanie to ciąży na Dzierżawcy bez względu 

na tryb i sposób rozwiązania umowy lub zakończenia okresu jej obowiązywania. 

 

2.W przypadku stwierdzenia przez Wydzierżawiającego obniżenia wartości użytkowej przedmiotu 

dzierżawy choćby poprzez dokonywanie przez Dzierżawcę zmian, zniszczeń lub zaniedbań, 

Wydzierżawiający może zwolnić z obowiązku przywrócenia przedmiotu dzierżawy do stanu opisanego 

w protokole przekazania poprzez zapłatę Wydzierżawiającemu, przed dniem, w którym według umowy 

winien nastąpić zwrot przedmiotu dzierżawy , stosownego odszkodowania, w wysokości ustalonej w 

drodze negocjacji.  

 

3. W przypadku zwłoki Dzierżawcy w zwrocie Wydzierżawiającemu przedmiotu dzierżawy po jej 

zakończeniu (niezależnie od trybu i sposobu rozwiązania umowy lub zakończenia okresu jej 

obowiązywania) Dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty Wydzierżawiającemu kary umownej w 

wysokości 50zł za każdy dzień zwłoki. 

 

 

§ 5. 

Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zwróci Wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy w stanie nie 

pogorszonym wynikającym z jego prawidłowej eksploatacji. 

 

§ 6. 

Strony ustalają , iż z tytułu dzierżawy Dzierżawca będzie płacił czynsz dzierżawy w wysokości 

…………………….zł. ( słownie :…………) miesięcznie do dnia 10 każdego miesiąca przelewem 

bankowym na rachunek Wydzierżawiającego nr………………….................................................... 

 

§ 7. 

1.Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 września 2008 do dnia 30 czerwca 

2011 r.  

2.Każda ze stron może wypowiedzieć umowę dzierżawy z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

 

§ 8. 

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia  niniejszej umowy bez zachowania 

okresu wypowiedzenia , jeżeli Dzierżawca zalega z zapłatą czynszu za jeden pełny okres płatności lub 

narusza inne istotne postanowienia umowy. 
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§ 9. 

Wszelkie koszty i opłaty z zawarciem umowy ponosi Dzierżawca. 

 

§ 10. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowania będą miały przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 11. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej 

 

§ 12. 

Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla 

Wydzierżawiającego. 

 

§ 13. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach , 2 egz. dla Wydzierżawiającego  

i 1 egz. dla Dzierżawcy. 

 

 

 

DZIERŻAWCA     WYDZIERŻAWIAJACY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


