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                                                 SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW DO POSTĘPOWANIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ 

NIŻSZEJ NIŻ  130.OOO ZŁ   NA: ,, Naprawy awaryjne pojazdów w  2023 r. „                                                                                                                                                        
                                                      

1. Zamawiający 
Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli  

Powstańców  Śl. 24 

49-200 Grodków 

tel.077-415-55-69/fax 077-415-70-80 

 

2. Przedmiot zamówienia 
2.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu napraw awaryjnych 

pojazdów należących do Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie w 2023 roku. Kod 

CPV – 50113100-1 i 50111200-3 

2.2 Sporządzając kalkulację ceny 1 rg.  wykonawca zobowiązany jest uwzględnić dojazd do 

uszkodzonego pojazdu na terenie gminy Grodków, w celu wykonania naprawy w stopniu 

umożliwiającym zjazd lub odholowanie pojazdu do warsztatu. 

2.3 Wykonawca musi dysponować warsztatem w odległości nie większej niż 10 km od miasta 

Grodkowa, w którym posiada przynajmniej dwa niezależne stanowiska naprawcze o gabarytach 

umożliwiających wjazd i naprawę autobusów i innych pojazdów w niesprzyjających warunkach 

atmosferycznych. 

2.4  Zamawiający dopuszcza wykonanie naprawy na terenie swojej bazy tylko  w zakresie 

umożliwiającym zjazd lub odholowanie pojazdu do warsztatu wykonawcy. 

2.5 Po zgłoszeniu awarii pojazdu na terenie gminy  przez uprawnionego pracownika , wymaga 

się dotarcia przez wykonawcę na miejsce awarii niezwłocznie, nie później niż w czasie 1 godziny 

w celu jej usunięcia lub naprawy pojazdu w stopniu umożliwiającym zjazd lub odholowanie 

pojazdu do miejsca naprawy  

2.6 Naprawa awaryjna musi być wykonana niezwłocznie jednak nie później niż do trzech dni  od 

momentu zgłoszenia awarii. 

Zamawiający po wcześniejszym uzgodnieniu z wykonawcą dopuszcza przedłużenie tego terminu 

tylko w przypadkach niezależnych od wykonawcy, których strony nie były w stanie wcześniej 

przewidzieć takich jak: (zakres naprawy, brak dostępności części  zamiennych, oczekiwanie na 

regenerację podzespołu itp.) 

Jeżeli wykonawca ze swojej winy nie dotrzyma terminu wykonania naprawy, zostanie obciążony 

kosztami wynajmu pojazdu zastępczego     

2.7 W przypadku powzięcia przez zamawiającego informacji  od wykonawcy o braku możliwości 

wykonania naprawy, ze względu na jej specjalistyczny charakter, czego wcześniej nie można 

było przewidzieć, zamawiający zleci naprawę specjalistycznemu warsztatowi. 

2.8 Opisany zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje wykonywania naprawy i wymiany  

ogumienia, oraz okresowych obsług technicznych przewidzianych przez producenta dla danego 

typu pojazdu 



2.9 Wykaz pojazdów objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik do niniejszej 

specyfikacji. 

 

3. Opis przygotowania oferty 

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.  

Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych 

do reprezentowania firmy,  

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, ofertę oraz wszystkie załączniki 

muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów. 

Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 

ofertę. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. Każdy 

oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Kilka podmiotów może złożyć 

ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Oferty składa się w jednym 

egzemplarzu. Ofertę należy przesłać na adres zamawiającego lub złożyć osobiście w 

nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego. Opakowanie zawierające 

ofertę powinno być zaadresowane oraz oznakowane następująco:” Oferta na remonty awaryjne 

pojazdów” i opatrzone nazwą i dokładnym adresem oferenta. 

 

4. Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie 
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać niżej wymienione 

warunki udziału w postępowaniu:  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:  

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i  

osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie 

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 

zamówienia.   

Potwierdzenie warunków określonych w pkt.1-2 wykonawcy składają w formie oświadczenia na 

formularzu oferty. 

 

5. Termin realizacji zamówienia 
Od dnia zawarcia umowy do końca 2023 roku. 

6. Warunki umowy 

Umowa na  wykonanie napraw awaryjnych zostanie sporządzona na czas określony z 

możliwością miesięcznego wypowiedzenia w oparciu o niniejszą specyfikację oraz przepisy 

kodeksu cywilnego. 

 

7. Kryteria oceny oferty 
Kryterium oceny będzie najniższa stawka 1 roboczogodziny. brutto  

Podana w ofercie cena będzie wielkością stałą przez cały czas trwania umowy. 

W przypadku złożenia przez wykonawców ofert z jednakowymi cenami, zostaną oni wezwani 

przez zamawiającego do złożenia ofert dodatkowych 

 

8. Termin i miejsce składania ofert 
Oferty należy przesyłać pocztą, faksem pod numer  077-415-70-80, pocztą elektroniczną 



(spajak@gzszip.grodkow .pl) lub składać osobiście w Gminnym Zarządzie Szkół i Przedszkoli w 

Grodkowie w terminie do dnia 23.12.2022.r. do godziny 10.00 Oferty złożone po tym terminie nie 

będą rozpatrywane .Liczy się data wpływu . 

Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania. 

  

9. Tryb udzielania wyjaśnień 
Każdy oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.  

Pytania oferentów muszą być formułowane na piśmie na adres zamawiającego.       Zamawiający 

udzieli niezwłocznie odpowiedzi wykonawcom na stronie internetowej bez ujawniania źródła 

zapytania, chyba że pytanie wpłynęło do zamawiającego na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert. 

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest: 

Pająk Stanisław tel.0-77-415-55-69 

 

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.12.2022r. o godz. 1030 w siedzibie zamawiającego 

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert zamawiający podaje  nazwę i siedzibę oferenta, 

którego oferta jest otwierana oraz oferowaną cenę, 

 

 11. Sposób przeprowadzenia postępowania 

Niniejsze postępowanie jest prowadzone  bez zastosowania przepisów Prawo Zamówień 

Publicznych, w oparciu o wewnętrzny regulamin Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w 

Grodkowie. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 

przyczyn. 

 

13. Tryb ogłoszenia wyników przetargu 
1. Zamawiający niezwłocznie po zakończeniu postępowania powiadomi wykonawców, 

umieszczając ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej swojej na stronie internetowej 

Załączniki:  
 

1. Formularz oferty 

      2.   Wzór umowy 

      3.   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

      4.   Ogłoszenie 

      5.   Wykaz pojazdów 

 

Specyfikację sporządził Stanisław Pająk tel. 77-415-53-61 w 26 

 

 

 

    Sporządził                                                                                                 Zatwierdził                                                                           


