Gminy Goszczyn
ul. Bądkowska 2
05-610 Goszczyn
tel. / 48/ 663 22 60
fax. / 48/ 663 22 47
www.bip.goszczyn.pl
e-mail: goszczyn@gminy.pl

ZP.271.7.2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
do ogłoszenia o przetargu
nr ZP.271.7.2012
na: „Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Goszczyn”

DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UDZIELONEGO
W TRYBIE: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
/ wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 193.000 euro/.
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania „Dowóz dzieci do szkół, na terenie
Gminy Goszczyn”, nr sprawy: ZP.271.7.2011.
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Goszczyn
Bądkowska 2
05 - 610 Goszczyn
www.bip.goszczyn.pl
goszczyn@gminy.pl
godz. pracy: 7.30-15.30
tel. 048 – 663 22 60, fax. 048 – 663 22 47
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej
progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust 1 oraz art. 39 – 46 ustawy
z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn.
zm.).
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z
Nr 226, poz. 1817 z późn. zm.),
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w
stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282
poz. 1649) ,
Numer sprawy: ZP.271.7.2012
III. Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje:
świadczenie usługi przewozowej polegającej na zorganizowaniu i wykonaniu przewozu uczniów do Zespołu
Szkół Publicznych w Goszczynie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu, we wszystkie dni nauki
szkolnej.
Usługą objętych będzie ok. 192 uczniów, dokładna liczba dzieci wraz z wykazem imiennym zostanie
dostarczona przez dyrektorów szkół do dnia 3 września 2012r.
Przewóz dzieci wykonywany może być jako:
przewozy regularne lub przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym, zgodnie
z wyborem wykonawcy.
Zamawiający dopuszcza także świadczenie usługi jako przewozy regularne specjalne i w uzupełnieniu
jako przewozy regularne lub jako przewozy regularne i w uzupełnieniu regularne specjalne.
Zamawiający wymaga aby opiekun, wyznaczony przez zamawiającego, miał prawo do przebywania
(nieodpłatnego), w każdym autobusie wykonującym przewóz, na podstawie zaświadczenia wydanego przez
Wykonawcę.
Przewóz należy zorganizować z uwzględnieniem następujących planowanych tras przejazdów (Zamawiający
dopuszcza inne rozwiązania). Czas oczekiwania dziecka na rozpoczęcie zajęć w szkole nie może być dłuższy
niż 30mni.
1. Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Publicznych w Goszczynie:
- kierunek – Józefów - Długowola
Dowóz na godz. 7:50
Powrót: jeden kurs ok. godz. 13:00, drugi kurs ok. godz. 15:00 (powrót łączony z kierunkiem Olszamy).
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Tab.1
Przystanki
Goszczyn ZSP
Długowola I
Długowola II
Józefów
Goszczyn ZSP

Liczba dzieci
50

Ilość kilometrów
ok. 16

- kierunek Olszamy - Broniszew
Dowóz na godz. 7.50
Powrót: jeden kurs ok. godz. 13:00, drugi kurs ok. godz. 15:00 (powrót łączony z kierunkiem Józefów).

Tab.2
Przystanki
Goszczyn ZSP
Olszamy
Broniszew I
Broniszew II
Goszczyn ZSP

Liczba dzieci
44

Ilość kilometrów
ok. 13

- kierunek – Bądków – Romanów - Olszew
dowóz na godz. 7:50
powrót ok. godz. 15:00
Tab.3
Przystanki
Goszczyn ZSP
Bądków Kolonia
Bądków
Jakubów
Olszew II
Olszew I
Romanów
GoszczynZSP

Liczba dzieci
40

Ilość kilometrów
ok. 13

- kierunek – Sielec – Dylew - Modrzewina
dowóz na 7:50;
powroty ok. godz.15:00
Tab. 4
Przystanki
Goszczyn ZSP
Modrzewina

Liczba dzieci
23

Ilość kilometrów
ok. 16

Dylew
Sielec
Goszczyn ZSP
2. Dowóz dzieci od Publicznej szkoły Podstawowej w Sielcu
- kierunek – Lisów - Rykały
dowóz na 7.50
powrót ok. godz. 12.45, drugi kurs ok. godz.15.00.
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Tab. 5
Przystanki
Goszczyn ZSP
Lisów

Liczba dzieci
35

Ilość kilometrów
ok. 10

Rykały
Sielec PSP
Zestawienie miejsc proponowanych przystanków, szacunkowej liczby dzieci objętych usługą i
odległości przystanku od szkoły
Tab. 5
Lp. Lokalizacja
szkoły
1.
Goszczyn ZSP
2.
Goszczyn ZSP
3.
Goszczyn ZSP
4.
Goszczyn ZSP
5.
Goszczyn ZSP
6.
Goszczyn ZSP
7.
Goszczyn ZSP
8.
Goszczyn ZSP
9.
Goszczyn ZSP
10. Goszczyn ZSP
11. Goszczyn ZSP
12. Goszczyn ZSP
13. Goszczyn ZSP
14. Sielec PSP
15. Sielec PSP
Razem

miejscowość

Liczba dzieci

Odległość od szkoły (km)

Długowola I
Długowola II
Józefów
Broniszew I
Broniszew II
Modrzewina
Dylew
Sielec
Badków Kolonia
Bądków
Jakubów
Olszew II
Olszew I
Lisów
Rykały

32
15
3
22
18
3
0
20
0
20
2
3
19
5
30
192

3
4
7
10
12
4
6
8
2
3
5
8
9
10
6

Wybrany w przetargu wykonawca ostateczne trasy i godziny przewozu uzgodni z przedstawicielami
zamawiającego w przypadku przewozów innych niż regularne.
Zamawiający zaleca aby wykonawca przed ustaleniem ceny zamówienia sprawdził dane zawarte w tabelach.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
60112000-6 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego.
Wymagania stawiane Wykonawcy:
3. Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest przeznaczyć co najmniej dwa autobusy.
4. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
IV. Termin wykonania zamówienia
od 1 września 2012r do 30 czerwca 2013r z przerwami w nauce szkolnej.
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
a. Wykonawca posiada ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
Ocena spełniania wymagania na podstawie załączonej do oferty licencji, metodą wykazał/niewykazał.
b. Wykonawca spełnia wymagania ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2007
r. Nr 125, poz. 874 ze zmianami) w zakresie możliwości ubiegania się o wydanie zezwolenia na
wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym i
zobowiąże się do przedłożenia stosownych zezwoleń najpóźniej przy podpisaniu umowy, lub takie
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zezwolenia posiada. Ocena spełniania wymagania na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia,
metodą wykazał/niewykazał.
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
a. Wykonawca dysponuje co najmniej dwoma autobusami o ilości miejsc co najmniej 60 każdy.
Ocena spełniania wymagania na podstawie załączonego do oferty wykazu środków transportu do
przewozu osób, metodą wykazał/niewykazał.
b. Wykonawca zatrudnia co najmniej dwóch kierowców, z wymaganymi uprawnieniami, do obsługi
autobusów przeznaczonych do dowozu uczniów.
Ocena spełniania wymagania na podstawie załączonego do oferty wykazu osób, które będą wykonywały
zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia,
metodą wykazał/niewykazał.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w postępowaniu zamawiający żąda od wykonawców
dostarczenia następujących oświadczeń i dokumentów.
1. formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr: 1
2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1Pzp (wzór zał. nr 2 do SIWZ)
3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust.1
Pzp. (wzór zał. nr 3 do SIWZ)
4. licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
5. wykaz autobusów przewidzianych do realizacji zamówienia z podaniem ilości miejsc i ich numerów
rejestracyjnych,
6. wykaz kierowców, którzy będą wykonywali zamówienie z podaniem ich imion i nazwisk oraz
załączeniem dla każdego z nich dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje.
Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
 Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane pkt 2 - 3 dla każdego partnera z osobna,
pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za
zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z
oryginałem".
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
faksem nr 048 663 22 47. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Adres do korespondencji: Wójt Gminy Goszczyn, 05-610 Goszczyn, ul. Bądkowska 2.
2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
imię i nazwisko:

Dariusz Maćkiewicz

tel.

048 663 22 74

fax.
048 663 22 47
3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt.
2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez
rozpoznania.
4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania
źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.
5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane
do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
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6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami
4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany
terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej zamawiającego.
3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również
pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania
wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w
ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.
5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania
ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli zajdą przesłanki określone w art.
12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.
6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie głoszenia
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o zmianach
na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.
VIII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
IX. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu do składania ofert.
X. Opis sposobu przygotowania oferty
A. Przygotowanie oferty
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy
składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
6. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób
podpisującej ofertę.
8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości
dekompletacji zawartości oferty.
B. Oferta wspólna
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące
warunki:
1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub
upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.
2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie
upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów – należy
załączyć do oferty
3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań.
W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia
umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców
występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od
terminu określonego na wykonanie zamówienia.
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XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres
zamawiającego: Urząd Gminy Goszczyn, ul. Bądkowska 2, 05-610 Goszczyn , sekretariat
do dnia 1 sierpnia 2012r do godz. 10:00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: Wójt
Gminy Goszczyn, ul. Bądkowska 2, 05-610 Goszczyn,
3 Oznakowane oferty następujące: "Oferta do przetargu na dowóz dzieci"
4.Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania,.
5.Miejsce i data otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Goszczyn, ul. Bądkowska 2, 05-610 Goszczyn,
dnia 1 sierpnia 2012r o godz. 10:15
6.Sesja otwarcia ofert
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi
bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje:
nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia,
okres gwarancji, warunki płatności.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z
wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia
oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
Wykonawca wyliczy i zamieści w formularzu ofertowym cenę za przewóz jednego dziecka przez okres
jednego miesiąca, uwzględniając świadczenie usługi w dni nauki szkolnej - w przypadku wyboru
przewozów regularnych specjalnych,
wg wzoru:
Szacunkowa wartość zamówienia w skali miesiąca
C = --------------------------------------------------------Liczba przewożonych dzieci
C- cena za przewóz jednego dziecka przez okres jednego miesiąca – cena oferty
lub średnią cenę za przewóz jednego dziecka przez okres jednego miesiąca (średnia cena biletu
miesięcznego)- w przypadku wyboru przewozów regularnych,
(posiłkując się danymi z tabeli nr 5) wg wzoru:
X1 W 1 + X2W 2 + ….. +X13W 13
C = ---------------------------------------X1 + X2 + ….. + X29
(gdzie X1 + X2 + ….. + X13 = 145)
C - średnia cena za przewóz jednego dziecka przez okres jednego miesiąca – cena oferty
X1 – liczba dzieci dojeżdżających z miejscowości 1
…..
X13 – liczba dzieci dojeżdżających z miejscowości 13
W 1 – cena biletu ustalona dla przewozu z miejscowości 1
……
W 13 – cena biletu ustalona dla przewozu z miejscowości 13
W przypadku wyboru przez wykonawcę świadczenia usługi w formie przewozów regularnych
specjalnych i w uzupełnieniu przewozów regularnych lub przewozów regularnych i w uzupełnieniu
regularnych specjalnych cenę oferty należy wyliczyć stosując powyższe wzory oraz wzór następujący:
C1 + C2
C = --------------2
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C – cena oferty
C1 - średnia cena za przewóz jednego dziecka przez okres jednego miesiąca (przewozy regularne)
C2- cena za przewóz jednego dziecka przez okres jednego miesiąca (przewozy regularne specjalne)
XIII. Kryteria oceny oferty
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
2. Wynik - oferta, która zawierała będzie najniższą cenę zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone zostały
oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert
dodatkowych.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi o tym Wykonawców.
Zawiadomienie o wyborze oferty zostanie przesłane faksem.
4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia faksem. (W
przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie
wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminu.)
5. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.
6. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia
umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania
ich ponownej oceny, chyba, że zajdzie jedna z przesłanek unieważnienia postępowania,
7. Przed podpisaniem umowy, wykonawca złoży stosowne zezwolenia na wykonywanie przewozów
regularnych lub regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym.
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik numer: 3.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia.
1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują
wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego
zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony
prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia
środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
4. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień
publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.
XVIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń
z zamawiającym.
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
XIX. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Niezwłocznie po zawarciu umowy zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie
zamówień Publicznych.
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XXI. Załączniki
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
1. formularz ofertowy
2. oświadczenie wykonawcy
3. oświadczenie wykonawcy
4. wzór umowy
Goszczyn, 23.07.2012r .
Zatwierdzam dokumentację przetargową
Wójt Gminy Goszczyn
Sławomir Słabuszewski
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* niepotrzebne skreślić
załącznik nr 1

Zamawiający: Wójt Gminy Goszczyn
ul. Bądkowska 2
05-610 Goszczyn

FORMULARZ OFERTOWY
dla zamówienia "Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Goszczyn "
Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa ...................................................................................................................
Siedziba ................................................................................................................
................................................................................................................................
Nr telefonu/faks ......................................................................................................
nr NIP......................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................
imię i nazwisko osoby uprawnionej do występowania w postępowaniu:
.........................................................................................................
Zobowiązania wykonawcy:
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w formie przewozów regularnych w krajowym transporcie
drogowym osób *
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w formie przewozów regularnych specjalnych w krajowym
transporcie drogowym osób *
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w formie przewozów regularnych specjalnych i w uzupełnieniu,
przewozów regularnych*.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w formie przewozów regularnych i w uzupełnieniu, przewozów
regularnych specjalnych *.
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę: ......................zł/ miesięcznie za 1 osobę
(słownie: ..........................................................................................zł)
w tym podatek VAT .............. .... .... zł (słownie: ...................................................zł)
Oświadczenie.
Oświadczam, że spełniam wymagania ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.
U. 2007 r. Nr 125, poz. 874) w zakresie możliwości ubiegania się o wydanie zezwolenia na
wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych specjalnych w
krajowym transporcie
drogowym i zobowiązuję się do przedłożenia stosownych zezwoleń najpóźniej w dniu podpisania
umowy,
Zobowiązuję się wykonywać zamówienie od 1 września 2011r. do 30 czerwca 2012r.
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej*
Nazwisko, imię ....................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................................................
Telefon...................................................Fax.........................................................
Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
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- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
Oświadczam także, iż:
1. zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
2. uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 od upływu terminu składania ofert,
3. akceptuję postanowienia umowy, zawarte we wzorze umowy.
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1Pzp
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust.1
Pzp.
4. licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
5. wykaz autobusów przewidzianych do realizacji zamówienia z podaniem ilości miejsc i ich numerów
rejestracyjnych,
6. wykaz kierowców, którzy będą wykonywali zamówienie, z podaniem ich imion i nazwisk wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji.
7. ………………………………………………………………….
8…………………………………………………………………….
Zastrzeżenie wykonawcy:
................................................
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
........................................................................................................................................................
Inne informacje wykonawcy:
.........................................................................................................................................................
Oferta zawiera ...... stron/y.

______________________________________
(data, imię i nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
*niepotrzebne skreślić .
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Załącznik nr 2

…………………………………….
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę oświadczam, że spełniam warunki, określone w art. 22 ust. 1 Pzp, udziału
w postępowaniu prowadzonym przez Wójta Gminy Goszczyn, w trybie przetargu nieograniczonego,
którego przedmiotem jest świadczenie usługi dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Goszczyn.

........................... dnia …………………….2012r

Podpisano (imię, nazwisko i podpis) ………………..
Podpisano (imię, nazwisko i podpis).......................
(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)
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Załącznik nr 3
…………………………………….
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu, na mocy art. 24 ust.1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, z postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego przez Wójta
Gminy Goszczyn, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie
usługi dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Goszczyn.

........................... dnia …………………….2012r

Podpisano (imię, nazwisko i podpis) ………………..
Podpisano (imię, nazwisko i podpis).......................
(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)
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załącznik nr 4
WZÓR
UMOWA
o świadczenie usług przewozowych
zawarta w dniu ....................................... w Goszczynie pomiędzy:
Gminą Goszczyn reprezentowaną przez Wójta Gminy Goszczyn Sławomira Słabuszewskiego z siedzibą
w 05-610 Goszczyn ul. Bądkowska 2 zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM,
a
-.................................................................................................
działającą na podstawie wpisu do .
zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,
reprezentowaną przez:
1.
2.
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z Ustawą Prawo
zamówień publicznych została zawarta umowa następującej treści:
§1
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie polegające na świadczeniu usługi
zorganizowania i wykonania przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy Goszczyn pojazdami ku temu
przystosowanymi, spełniającymi wszelkie wymagane przepisy.
§2
1. Zakres przedmiotu umowy jest tożsamy ze zobowiązaniem wykonawcy zawartym w ofercie, która stanowi
załącznik do niniejszej umowy i obejmuje dowóz uczniów do Zespołu Szkół Publicznych w Goszczynie oraz
Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu wraz z odwiezieniem ze szkół, we wszystkie dni nauki szkolnej.
2. Zobowiązania stron:
a) Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić trasy przewozu uczniów i godzinowy rozkład jazdy
z dyrektorami szkół i modyfikować go po zmianach planów pracy w poszczególnych placówkach
oświatowych, w przypadku przewozów innych niż regularne.
b) Przewóz dzieci odbywać się będzie na podstawie imiennych identyfikatorów wydanych przez
Wykonawcę/na podstawie biletów miesięcznych*.
c) Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia imiennego wykazu uczniów objętych zamówieniem.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się miesięczne wynagrodzenie /wynagrodzenie średnie*
…………..zł brutto (słownie:) od jednego dziecka, w tym podatek VAT ……zł
2. Zamawiający będzie przekazywał należność na konto Wykonawcy na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawcę po zakończeniu każdego miesiąca/ na podstawie noty księgowej z zestawieniem sprzedanych
imiennych biletów miesięcznych *.
3. Ustala się termin płatności 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego właściwego dokumentu.
4. W okresie trwania umowy nie dopuszcza się zmian cen za świadczenie usługi.
§4
Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: 1 września 2012r. – początek roku szkolnego
Termin zakończenia: 30 czerwca 2013r – koniec roku szkolnego.
§5
1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonane lub opóźnione kursy z przyczyn od niego
niezależnych. Z obowiązku dokonania przewozu nie zwalnia Wykonawcy awaria pojazdów służących do
dokonania przewozu.
2. Wykonawca zapewnia porządek w trakcie wykonywania przewozu.
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3. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich norm dotyczących bezpieczeństwa
podróżnych.
4. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z osobami wyznaczonymi przez zamawiającego do
opieki w trakcie przewozów.
5. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia, wskazanemu przez zamawiającego, Opiekunowi
przebywania w każdym autobusie wykonującym przewóz, na podstawie zaświadczenia przez siebie
wydanego.
§ 6.
Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności takiej zmiany.
§7
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
należne z tytułu wykonania udokumentowanej części umowy.
2. Za obustronnym porozumieniem strony mogą rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
jej wypowiedzenia.
3. Zamawiający może wypowiedzieć umowę niezwłocznie w przypadku nienależytego wywiązywania się
wykonawcy z postanowień niniejszej umowy, po jednokrotnym wezwaniu wykonawcy do naprawienia
nieprawidłowości.
§8
Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
a) za nieuzasadnione odwołanie kursu autobusowego – 10% wynagrodzenia wyliczonego za miesiąc,
w którym nastąpi zdarzenie.
b) za odstąpienie od wykonania umowy bez uzasadnionej przyczyny – 50% szacunkowej wartości
umowy.
c) gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności o których mowa w § 7 pkt 3 - 30 %
szacunkowej wartości umowy,
2. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
3. Strony mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.
§ 9
1. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej
firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie.
W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy dla Zamawiającego rzeczowo
sąd powszechny.
§ 10
W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
i Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Umowę niniejszą sporządza się w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

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

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