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Wawrzeńczyce: Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy 
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Numer ogłoszenia: 405444 - 2014; data zamieszczenia: 10.12.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce , Wawrzeńczyce 57, 32-

125 Wawrzeńczyce, woj. małopolskie, tel. 0-12 2874003, 2874007, faks 0-12 2874003, 

2874007. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.igwa.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do szkół 

podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot 

zamówienia obejmuje dowóz (i odwóz) - dzieci szkolnych wraz z opieką do i z dwóch 

zespołów szkół na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, tj. Gminnego Centrum Edukacji 

w Wawrzeńczycach i w ramach tych przewozów uczniów ze Szkoły Podstawowej w 

Dobranowicach i Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi, w okresie od 02.01.2015r. - do 

26.06.2015r. po wyznaczonych przez Zamawiającego trasach, z wykorzystaniem dwóch 

autobusów. 2. W celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa Wykonawca do realizacji 

niniejszego zamówienia winien dysponować dwoma autobusami: jeden o ilości miejsc 

siedzących min.50, drugi o ilości miejsc siedzących min.55. Liczba miejsc siedzących dla 

dzieci szkolnych musi być wystarczająca na każdej z określonych tras. 3. Zespoły szkół oraz 

szkoły w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce, w których będzie świadczona usługa: 3.1. Gminne 

Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach i w ramach tych przewozów uczniowie ze Szkoły 

Podstawowej w Dobranowicach: Ilość kursów dziennie 9-10 w tym 4 dowozy i 5-6 odwozów 

- ilość kilometrów dzienna około 110 km - ilość dzieci około 253 - dowóz w godzinach 6.50-

8.20 - odwóz w godzinach 12.45-16.30 - max. ilość dni dowozu 109. 3.2. Gminne Centrum 

Edukacji w Igołomi: Ilość kursów dziennie 10 w tym 5 dowozów i 5 odwozów - ilość 

http://www.igwa.pl/


kilometrów dzienna około 120 km - ilość dzieci około 248 - dowóz w godzinach 6.45 -8.30 - 

odwóz w godzinach 13.00 do 16.10 - max. ilość dni dowozu 109. Planowane trasy 

przejazdów autobusów w poszczególnych kursach w okresie 02.01.2015r. - 26.06.2015r. 

określono szczegółowo w rozdz. IV ust. 3 pkt 3.1.a), 3.1.b), 3.2.a), 3.2.b) Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Długość planowanych tras na obydwa Gminne Centra 

Edukacji i Szkoły Podstawowej w Dobranowicach wynosi ok. 230 km dziennie. 

Przedstawione trasy mogą ulec korekcie w wyniku opracowania przez szkoły szczegółowych 

harmonogramów pracy. 5. Miejsca wysiadania i wsiadania (przystanki) na poszczególnych 

trasach zostaną określone i uszczegółowione wybranemu Wykonawcy. 6. Dowozy i odwozy 

będą realizowane tylko w miesiącach szkolnych, bez ferii zimowych, dni świątecznych a 

także bez dni, w których szkoła jest nieczynna. 7. Wykonawca zobowiązany jest do 

przestrzegania wszystkich wymogów prawnych dotyczących przewozów dzieci szkolnych 

oraz zapewnienia im właściwej opieki. Wykonawca musi zapewnić uczniom bezpieczny 

przewóz, tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny. Dowożenie dzieci ma się 

odbywać ubezpieczonymi autobusami posiadającymi aktualne przeglądy techniczne. 

Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas 

przewozu oraz pozostających w związku z przewozem. Wykonawca musi zapewnić min. 2 

osoby do sprawowania opieki nad uczniami w czasie przewozów. 8. Dowóz dzieci odbywa 

się w dniach nauki szkolnej. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu 

wolnym od zajęć Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z 

rozkładem jazdy ustalonym z dyrektorem szkoły. 9. Opiekę nad dziećmi i młodzieżą w czasie 

przewozów organizuje i zapewnia na swój koszt Wykonawca. Osoby zatrudnione do 

sprawowania opieki muszą posiadać kwalifikacje pedagogiczne lub zaświadczenie 

ukończenia kursu dla kierowników wycieczek szkolnych. 10. Opiekunem uczniów nie może 

być kierowca autobusu. 11. Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za 

uczniów dowożonych od chwili wejścia uczniów do autobusu do chwili przekazania ich 

szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia przez uczniów autobusu 

na przystanku w swojej miejscowości. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do 

autobusu oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości 

odpowiedzialność ponoszą ich rodzice / prawni opiekunowie. 12. Podczas dowozu opiekun 

odprowadza uczniów dowożonych pod drzwi wejściowe do szkoły i przekazuje ich 

wyznaczonemu przez dyrektora szkoły nauczycielowi dyżurnemu. 13. Podczas odwozów 

opiekun szkolnego autobusu odbiera uczniów spod drzwi szkoły i wprowadza do autobusu 

szkolnego zgodnie z ustalonym porządkiem.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.11.20.00-6, 60.13.00.00-8. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

26.06.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 



Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie 

wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2. Wadium można 

wnieść w następujących formach: a) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: Bank 

Spółdzielczy w Proszowicach O/Wawrzeńczyce; Nr rachunku: 29 85970001 0050 0500 0130 

0044 - z dopiskiem Wadium -Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie 

Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce, Nr sprawy: ZP.271.11.2014; b) w poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) w gwarancjach bankowych; d) w 

gwarancjach ubezpieczeniowych; e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 

mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3. Wadium 

wnoszone w formach niepieniężnych należy składać w formie oryginału w Sekretariacie (pok. 

Nr 2) Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce 57 do dnia 

18.12.2014r. do godz. 10:30. Do oferty prosimy załączyć kserokopię dokumentu wadialnego 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4. Z treści gwarancji (poręczenia) 

musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być 

podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis 

winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z 

imienną pieczątką lub czytelny. 5. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na 

każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, 

zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 

określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 6. Wadium wnosi się przed upływem 

terminu składania ofert. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi przedstawić koncesję, zezwolenie lub licencję zezwalającą 

na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać, że wykonał usługi w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie przewozu osób na łączną 

kwotę co najmniej 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych). 

Wykonawca sporządzi wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywanych, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały 

wykonane, oraz załączy dowody, potwierdzające czy usługi te zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej dwoma autobusami w 

celu wykonania zamówienia: jeden autobus o ilości miejsc siedzących min. 50 

i jeden o ilości miejsc siedzących min. 55. Wykonawca sporządzi wykaz 

pojazdów (autobusów) dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji 

zamówienia spełniających w/w warunek wraz z informacją o podstawie do 

dysponowania tymi pojazdami. Wymienione w wykazie autobusy muszą 

posiadać aktualne badania techniczne i ubezpieczenie OC. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać, że dysponuje do realizacji niniejszego 

zamówienia, co najmniej dwoma kierowcami posiadającymi aktualne 

uprawnienia do kierowania autobusami (prawo jazdy kat. D) oraz co najmniej 

dwoma (2) opiekunami posiadającymi kwalifikacje pedagogiczne lub 

zaświadczenie ukończenia kursu dla kierowników wycieczek szkolnych. 

Wykonawca sporządzi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 

spełniających w/w warunki wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Opiekunami uczniów 

nie mogą być kierowcy autobusów. - Wykonawca musi przedłożyć odrębne 

oświadczenie, że osoby wymienione w wykazie osób, posiadają wymagane 

uprawnienia do realizacji przedmiotowych usług. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej przedmiotem 

zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100 tys. zł (słownie: sto tysięcy 

złotych). W tym celu Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku 

jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie i kwocie, o których mowa powyżej. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w 

szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 



 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z 

informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 



upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Wypełniony Formularz ofertowy (wg Zał. Nr 2 do SIWZ). Jeżeli o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy ubiegają się wspólnie - ofertę podpisuje Pełnomocnik. W miejscu nazwa i adres 

Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące konsorcjum (wymienić wszystkich Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie). 2. Dowód wniesienia wadium: a) w przypadku 

składania wadium w formach innych niż pieniądz - oryginał dokumentu zgodnie z rozdz. XV 

ust. 3 SIWZ; b) do oferty dołączyć kserokopię wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę. 3. Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany 

w sposób inny, niż to wynika z zapisu we właściwym rejestrze, zgodnie z art. 23 ustawy PZP 

dotyczy także Wykonawców występujących wspólnie. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 



IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron 

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Pod rygorem nieważności 

niedopuszczalna jest zarówno zmiana postanowień umowy jak i wprowadzenie nowych 

postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu 

należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że 

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3. W przypadku wystąpienia okoliczności, których 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy dopuszcza się: a) Zmianę kluczowego 

personelu niezbędnego do wykonywania zamówienia zarówno po stronie Zamawiającego (np. 

dyrektor szkoły) jak również po stronie Wykonawcy (np. kierowca autobusu, opiekun). 

Zamawiający/Wykonawca wyrazi zgodę na zmianę personelu drugiej strony tylko w 

przypadku potwierdzenia wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy czy 

Zamawiającego. W szczególności mogą to być okoliczności powodujące, iż wskazana osoba 

nie będzie mogła wykonywać swojej pracy. b) Zmianę autobusu wskazanego w ofercie. 

Zmieniony autobus musi posiadać aktualne ubezpieczenie, aktualny przegląd techniczny oraz 

wymaganą ilość miejsc siedzących. 4. Zmiany treści i warunków umowy mogą nastąpić 

również w przypadku: a) konieczności zawieszenia przez Zamawiającego wykonywania 

usługi. b) wystąpienia siły wyższej. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się 

będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki 

terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe 

przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. c) rezygnacji przez 

Zamawiającego z części usługi, wprowadzenie usługi zamiennej, jeżeli będzie to niezbędne 

dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. d) zmiany wartości umowy w sytuacji zmiany 

urzędowej stawki podatku VAT na oferowany przedmiot zamówienia. Zmiana taka może 

nastąpić od dnia wejścia w życie podpisanego aneksu do niniejszej umowy na podstawie 

pisemnego zgłoszenia Wykonawcy. e) konieczności wprowadzenia nowej trasy. f) zmiany 

ilości kilometrów (zwiększenia bądź zmniejszenia długości tras). g) zmiany ilości 

dowożonych uczniów. 5. Zmiany, o których mowa powyżej w ust. 4 odnoszą się do 

proporcjonalnego zmniejszenia lub zwiększenia kosztów przedmiotu zamówienia w 

zależności od charakteru zmiany. 6. Każdorazowo wniosek o zmianę umowy składany przez 

Wykonawcę/Zamawiającego powinien wpłynąć do Zamawiającego/Wykonawcy w formie 

pisemnej w terminie minimum 7 dni przed planowanym terminem wprowadzeniem zmian. 7. 

We wniosku o zmianę warunków umowy należy podać, czego zmiana dotyczy, dlaczego jest 

konieczna oraz proponowany termin wprowadzenia zmiany. Zmiany do umowy wymagają 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 



IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.igwa.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 32-125 Wawrzeńczyce Nr 57. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 18.12.2014 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 32-125 

Wawrzeńczyce Nr 57. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
 


