Nr sprawy: ZP 341/4/11

Zamawiający:

GMINA MNISZKÓW
26-341 MNISZKÓW
tel. (0-44) 756-15-22
/fax (0-44) 756-15-23
www.mniszkow.pl
e-mail:mniszkow@mniszkow.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ )
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA USŁUGI SPECJALISTYCZNEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB
o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2007r. Nr 223, poz.1655 z
późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, dla zadań pn. :

ZADANIE 1: Dowożenie i odwożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Bukowcu
n/Pilicą i do Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie.
.
ZADANIE 2: Dowożenie i odwożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Błogiem
Rządowym i do Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie.

ZATWIERDZIŁ : DN, 07/06/2011

WÓJT GMINY – JANUSZ CIESIELSKI

czerwiec 2011 r.
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I. ZAMAWIAJĄCY:
GMINA MNISZKÓW
26-341 MNISZKÓW
ul. Powstańców Wielkopolskich 10
http:// www.mniszkow.pl
e-mail : mniszkow@mniszkow.pl
Telefon:
Tele/faks:
REGON:
NIP:

(0-44) 756-15-22
(0-44) 756-15-23
590648126
7681719189

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
1.Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości ustalonej
na podstawie art.11 ust 8, zgodnie z postanowieniami art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.) - zwanej dalej „Ustawą Pzp”.

Tryb przetargu nieograniczonego zastosowano na podstawie art. 39-46 ustawy.
2.Miejsce publikacji i przekazania ogłoszenia o przetargu:
- Urząd Zamówień Publicznych
- strona internetowa Zamawiającego – www.bip.mniszkow.pl
- tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mniszkowie
3.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona została na stronie internetowej
Zamawiającego: www.bip.mniszkow.pl
4.Zamawiający na wniosek Wykonawcy w terminie 5 dni (art. 42 ust.2 ustawy Pzp.), przekaże
Wykonawcom SIWZ.
5.Znak postępowania: ZP341/4/11
Uwaga!: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się powyższym znakiem

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia są:
Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób, polegające na dowożeniu i
odwożeniu uczniów do Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym, do Szkoły Podstawowej w
Bukowcu n/Pilicą i do Gimnazjum w Mniszkowie oraz zapewnienie im opieki w trakcie
przewozów, w okresie od 01.09.2011 r. do dnia 30.06.2012r., zgodnie z harmonogramem
ustalonym przez dyrektora w/w szkół,
z następujących miejscowości:
1) (Zadanie1: Do Szkoły Podstawowej w Bukowcu n/Pilicą i do Gimnazjum Publicznego w
Mniszkowie) - z Potoku, Zajączkowa, Marianki, Małych Końskich, Radoni, Grabowej, Sysek,
Julianowa ;
2) (Zadanie2: Do Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym i do Gimnazjum Publicznego w
Mniszkowie) - ze

Stoczek, Strzelec, Konstantynowa, Błogiego Nowego, Błogiego

Szlacheckiego, Prucheńska Małego, Prucheńska Dużego, Zarzęcina.
Przewoźnik zobowiązany jest w przypadku awarii technicznej pojazdu zapewnić w czasie 30
minut pojazd zastępczy.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV – 60113000-8 –usługi w zakresie
specjalistycznego transportu drogowego osób.
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Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków

Zamówienia.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych. (2 zadania)

ZADANIE 1: Dowożenie i odwożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Bukowcu
n/Pilicą i do Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie oraz zapewnienie opieki w trakcie
przewozu, z następujących miejscowości: Potoku, Zajączkowa, Marianki, Małych Końskich,
Radoni, Grabowej, Sysek, Julianowa, co daje około 2 430 km miesięcznie.
ZADANIE 2: Dowożenie i odwożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym
i Gimnazjum w Mniszkowie oraz zapewnienie opieki w trakcie przewozu, z następujących
miejscowości: ze Stoczek, Strzelec, Konstantynowa, Błogiego Nowego, Błogiego Szlacheckiego,
Prucheńska Małego, Prucheńska Dużego, Zarzęcina, co daje około 2 475 km miesięcznie.
Ilość kilometrów może ulec zmianie w związku ze zmianą planu lekcji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłączenia z dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej w
Błogiem Rządowym z miejscowości: Prucheńsko Małe i Prucheńsko Duże.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Wymagany termin wykonania zamówienia: do 01.09.2011 r. do 30.06.2012 r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
nakładają obowiązek ich posiadania tj:
a)

prowadzą działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy
z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007r. Nr 155 poz. 1095 z
późn. zm.);

b) posiadają niezbędne pozwolenia i licencje na prowadzenie przewozu osób;
Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca złoży
- oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy
- zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów w krajowym transporcie drogowym
- licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca złoży
- oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy
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3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:
Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca złoży :
- oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy
- wykaże się dysponowaniem co najmniej jednej osoby, odpowiedzialnej za świadczenie usługi
posiadającej uprawnienia do kierowania pojazdami przystosowanymi do przewozu osób;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca złoży :
- oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy.
2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
5. Opis sposobu oceny warunków:
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, z
uwzględnieniem zapisów art. 26 ustawy Pzp, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oświadczeniach załączonych do oferty, a opisane przez Zamawiającego w pkt. V i VI niniejszej SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca
spełnił.
6. DOTYCZY WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKA
CYWILNA, KONSORCJUM):
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki opisane w pkt V 1. 1 lit.a) ) spełniają każdy z osobna,
- pozostałe warunki spełniają łącznie.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych, należy
złożyć następujące dokumenty:
formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę z wykorzystaniem wzoru nr

1)
1
2)

oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy
(wzór nr 2) w przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z
nich;

3)

oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (wzór nr 3) W przypadku
podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z nich;
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4)

5)
6)
7)

8)

aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

W przypadku podmiotów występujących wspólnie odpis/zaświadczenie składa każdy z
nich;
pozwolenia i licencje na prowadzenie przewozu osób;
wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, należy dołączyć pisemne zobowiązania tych
podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
Ponadto wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ofercie:

-pełnomocnictwo dla lidera w przypadku podmiotów występujących wspólnie - podpisane przez wszystkich
Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
-stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej.

9)

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1. pkt. 3) SIWZ składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
W/w dokumenty, o których mowa w ppkt. a i b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

d) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się takiego zaświadczenia
10)

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej „ZA ZGODNOŚĆ Z
ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę. Oświadczenia winny być złożone w oryginale

11)

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości.

12)

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski
sporządzonym przez tłumacza przysięgłego, poświadczone przez Wykonawcę.
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VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
1. Zgodnie z art. 27 ust 1 i 2 ustawy Pzp, w niniejszym postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia
wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują:
a) pisemnie – na adres: Gmina Mniszków , 26-341 Mniszków ul. Powstańców Wielkopolskich 10,
b) faksem – numer (0-44) 756- 15-23 , pod warunkiem niezwłocznego ich pisemnego potwierdzenia.
2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemuje się, iż pismo
wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.
3. Zamawiający NIE WYRAŻA ZGODY na przekazywanie korespondencji drogą elektroniczną.
4. Przedmiotowe postępowanie oznaczone zostało symbolem: ZP 341/4/11
Wykonawcy proszeni są o powoływanie się na ten symbol we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.
5. Zgodnie z art. 38 ustawy Pzp Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie przewidzianym w tym artykule.
6. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający jednocześnie zamieści treść zapytań wraz z
wyjaśnieniami na stronie internetowej, na której umieszczono specyfikację istotnych warunków
zamówienia tj. bip.mniszkow.pl oraz przekaże je wszystkim Wykonawcom, którym doręczono
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.
7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszelkie zmiany dokonywane będą zgodnie z art. 38 ust.
4-6 i art. 12a ustawy PZP
9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
- Marcin Wujek
- Andrzej Pączek
tel. (044) 756-15-76, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8

00

do 15

00

10. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie postępował zgodnie z
postanowieniami ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku – t.j. Dz. U. z 2007
r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1.
2.

3.

Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie
dłuższy niż 60 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1.

Opakowanie i adresowanie oferty:
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Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych opakowaniach/kopertach pozwalających na
zachowanie poufności treści składanej oferty do momentu ich otwarcia i opisać w następujący sposób:

a)

Na opakowaniu/kopercie WEWNĘTRZNEJ należy umieścić następujące dane:

PEŁNA NAZWA
I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY
Gmina Mniszków
ul. Powstańców Wielkopolskich 10
26- 341 Mniszków
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa zadania)

Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie
otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

b) Na opakowaniu/kopercie ZEWNĘTRZNEJ należy umieścić następujące dane:
Gmina Mniszków
ul. Powstańców Wielkopolskich 10
26- 341 Mniszków
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa zadania)

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM SKŁADANIA OFERT TJ. ………………….r. do godz. 1215
(data zgodna z ogłoszeniem)

Uwaga ! – opakowanie/koperta zewnętrzna nie powinna posiadać żadnego oznaczenia
wskazującego na nazwę i siedzibę Wykonawcy
2.
3.

Wykonawca ponosi ryzyko i konsekwencje przedwczesnego otwarcia oferty w
zabezpieczenia oferty niezgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

przypadku

Podpisy:
1) Oferta, dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez:
a) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i
zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi
ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności
gospodarczej,
b) osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.
1) Pełnomocnictwo:
a) w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca Pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres
upełnomocnienia,
b) pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za
zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
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4.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna).
W takim przypadku dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu muszą
zawierać pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo może dotyczyć reprezentowania wszystkich
przedsiębiorców w przetargu, jak i podpisania w ich imieniu umowy o zamówienie publiczne. Jeśli
pełnomocnictwo wystawione jest tylko do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, to przed podpisaniem umowy z Zamawiającym Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o zamówienie muszą zawiązać formalne konsorcjum, czyli zawrzeć umowę, w której
określone będą prawa i obowiązki poszczególnych przedsiębiorców.
Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(umowa konsorcjum) będzie wymagana przed zawarciem umowy, jeżeli oferta tych Wykonawców
zostanie wybrana.
Pełnomocnictwo
musi
wskazywać
pełnomocnika
(może
to
być
zarówno
jeden
z przedsiębiorców tworzących konsorcjum, tzw. lider, jak i zupełnie odrębna osoba,
np. radca prawny). Dokument ten ma wyliczać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Każdy z nich musi się pod nim podpisać.
Uwaga!: Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.
Wszystkie
dokumenty
potwierdzające,
że
Wykonawcy
nie
podlegają
wykluczeniu
z postępowania, będą złoże oddzielnie przez każdego Wykonawcę (dotyczy: wypisów, odpisów,
zaświadczeń,
polis),
pozostałe
informacje
muszą
zostać
wspólnie
potwierdzone
na załączonych do SIWZ wzorach i podpisane przez każdego z partnerów, a brak któregoś z nich
spowoduje wykluczenie z postępowania przetargowego całego konsorcjum.
Spółka cywilna ubiegająca się o udzielenie zamówienia nie ma obowiązku powoływania
pełnomocnika i może być reprezentowana przez wspólników – każdego wspólnika - na ogólnych
zasadach reprezentacji spółki cywilnej, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, chyba że umowa lub
uchwała wspólników stanowi odmiennie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

5.

Forma dokumentów i oświadczeń:
Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika. W przypadku, gdy
oferent dołączy kopie dokumentów, to KAŻDA STRONA TEJ KOPII musi być potwierdzona „ZA
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy.
W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy do nich dołączyć
również tłumaczenie na język polski (zgodnie z § 6 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817),
Oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w niniejszej SIWZ winny być
sporządzone zgodnie z wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

6.

Tajemnica przedsiębiorstwa:
Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ
– TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić dokumenty na końcu oferty lub osobno.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca
podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp oraz innych
informacji nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów
lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej
konkurencji spowoduje ich odtajnienie.
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7.

Informacje pozostałe:
Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

zawartymi

w

SIWZ

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od
wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez
Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie wnosić
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną ściśle według wymagań określonych w
niniejszej SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała propozycji alternatywnych.
Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
Wszelkie poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) muszą
być własnoręcznie parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
Przedstawione wzory wykazów i oświadczeń załączone do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione
przez Wykonawcę w formie zgodnej z wzorami bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.
We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczątki, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby oraz
numer NIP.
Oferta musi być sporządzona:
a)
b)
c)
8.

w języku polskim,
w formie pisemnej,
pismem maszynowym lub inną trwałą i czytelną techniką.

Zaleca się, aby:
a) Każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi
numerami (w przypadku dokumentów dwustronnych należy ponumerować obie strony kartki
stanowiącej dokument). Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do
reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące)
ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią
załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez
zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności itp.) nie muszą być
numerowane i parafowane.
b) Oferta była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze
(kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną
techniką (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić
odrębną część oferty).
c) Oferta została opracowana na wzorze lub wg wzoru załączonego do SIWZ (Wzór Nr 1 do
SIWZ).

9.

Zmiana / wycofanie oferty:
Zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać złożone w sposób i formie
przewidzianej dla oferty, z tym że opakowanie będzie dodatkowo oznaczone określeniem „ZMIANA
OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. Do zmiany lub wycofania oferty konieczne jest załączenie
dokumentu stwierdzającego, że osoba podpisująca zmianę lub wycofanie jest uprawniona do
reprezentowania Wykonawcy.

10. Zwrot oferty bez otwierania
Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu
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XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty należy SKŁADAĆ w :

1.

GMINA MNISZKÓW
26-341 MNISZKÓW
ul. Powstańców Wielkopolskich 10
Sekretariat
w terminie do dnia

21.06.2011 r. do godz. 12:00

Oferty zostaną OTWARTE w :

2.

GMINA MNISZKÓW
26-341 MNISZKÓW
ul. Powstańców Wielkopolskich 10
Sala konferencyjna

w dniu

21.06.2011 r. o godz. 12:15

3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu otwartym komisji przetargowej w terminie i o godzinie
wskazanym powyżej.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert komisja przetargowa poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty/opakowania zawierające oferty,
których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane wykonawcom bez otwierania.
7. Opakowania/koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem
opakowań/kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.
8. W trakcie otwierania opakowań/kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
1) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
2) informację dotyczące ceny), terminu wykonania zamówienia, okresu rękojmi i warunków płatności
zawartych w formularzach ofertowych.
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.
9. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający na jego pisemny wniosek
przekaże protokół z sesji otwarcia ofert.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1.

Cenę ofertową należy podać w „Formularzu ofertowym” (wzór nr 1) w PLN w formie ryczałtu.
Cena ofertowa musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. 1.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi
zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art.632 następująco:
a) § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może
żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
b) § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie
dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub
rozwiązać umowę.
3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowite wynagrodzenie brutto (z VAT).
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4. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wynagrodzenie za kompletne wykonanie
przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ, w szczególności z uwzględnieniem
wszystkich zapisów wynikających.
5. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w ofercie obciążają Wykonawcę. W związku z
powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie
warunków wykonania zamówienia.
6. Podane w ofercie ceny będą obowiązywały przez okres ważności umowy i nie będą podlegały
zmianom.
7. W formularzu ofertowym należy podać wynagrodzenie netto oraz jako osobną pozycję należny podatek VAT i wynagrodzenie brutto.
8. UWAGA: Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust.1
9. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu
udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych – podmiot sam klasyfikuje swoje
produkty (wyroby i usługi) według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i
nomenklaturach.
10. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określony został we wzorze
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

zostaną złożone przez Wykonawców nie
z niniejszego postępowania;
2)
nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
1)

wykluczonych

przez

Zamawiającego

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego znaczenie:
- CENA - waga 100 %
W/w kryterium wyliczane będzie według poniższego wzoru:
cena brutto oferty najtańszej
C = ------------------------------------------- x
cena brutto oferty badanej

waga kryterium x 100

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów
wynikającą z działania wyliczonego na podstawie powyższego wzoru.
Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę
punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawca w ofercie dodatkowej nie może
zaoferować ceny wyższej niż w złożonej pierwotnie ofercie.
2. Zamawiający dokonywał będzie oceny w następujący sposób:
2.1.Wyjaśnienia treści złożonych ofert, omyłki pisarskie i rachunkowe:
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy PZP, dokonywanie jakiejkolwiek
zmiany w jej treści tj:
Zamawiający poprawia w ofercie:
a)
oczywiste omyłki pisarskie,
b)
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek,
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c)

inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty
Niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2.2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią SIWZ
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub
dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo
którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.
1 ustawy PZP, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i
dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz
spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez
Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.
Zamawiający wzywa także w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP.
Zamawiający
wykluczy
z
postępowania
Wykonawców
w art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

w

przypadkach

określonych

Ocena zgodności ofert z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy
dokumentów
i
materiałów,
jakie
Wykonawca
zawarł
w
swojej
ofercie
z zastosowaniem treści art. 26 ust. 3 ustawy PZP.
Ocena spełniania warunków opisanych w pkt V - SIWZ nastąpi na podstawie oświadczeń
i dokumentów o których mowa w pkt VI, V i zostanie dokonana zgodnie z formułą
„spełnia – nie spełnia”.
Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży wszystkie
wymagane oświadczenia i dokumenty, o których mowa w /w punktach, a które składają się na ofertę.
Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego
postępowania
spowoduje
wykluczenie
oferenta
z
jego
dalszego
udziału
w nim zgodnie z przepisami art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 roku – (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.).
1.3.
1.4.

Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ustawy - Prawo zamówień publicznych jeżeli:
jest niezgodna z ustawą;
jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP;
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
zawiera błędy w obliczaniu ceny;
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP;
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 93 ustawy - Prawo zamówień publicznych, jeżeli:
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia;
- w przypadkach o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej
cenie;
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
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O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich
Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem
terminu składania ofert,
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek
Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania,
które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia .

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej
Wykonawców, którzy złożyli ofertę z zastosowaniem art. 92 ustawy PZP.

2.

Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

oferty

zawiadamia

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,
zgodnie z art. 23 ust 4 ustawy PZP, jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie została
wybrana Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego,
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
projekt umowy z podwykonawcą lub umowy z podwykonawcami.

3.

Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie
określonym w art. 94 ustawy PZP.

4.

Wykonawca jest zobowiązany do skontaktowania się z Zamawiającym po
otrzymaniu pisma o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej w celu uzgodnienia wszystkich
szczegółowych kwestii zawieranej umowy.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY:
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO
WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY,
ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH:
1.

Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy:

1.1. Zgodnie z art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość
dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru
wykonawcy dotyczące:
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1.2.

W przypadku zmian urzędowych stawek podatku VAT.

1.3.

W przypadku skrócenia terminu realizacji zamówienia.

1.4.

Zmiany danych adresowych Wykonawcy.

1.5. W razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku,
o którym mowa w poprzednim zdaniu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
określonych w ustawie zasad zamówień przysługują środki odwoławcze w postaci protestu i skargi
przewidzianej w art. 179 – 198, ustawy. Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w ustawie .
Szczegóły dotyczące
protestów,
odwołań
i
skarg
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
Nr 223 poz. 1655 ze zmianami)

określa
dział
(tekst jednolity:

VI
Dz.

ustawy z
U. z 2007

dnia
roku

XIX. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH:
Dopuszcza się składanie ofert częściowych. (2 zadania)
ZADANIE 1: Dowożenie i odwożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Bukowcu n/Pilicą i
do Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie oraz zapewnienie opieki w trakcie przewozu, z
następujących miejscowości: z Potoku, Zajączkowa, Marianki, Małych Końskich, Radoni,
Grabowej, Sysek, Julianowa, co daje około 2 430 km miesięcznie.
ZADANIE 2: Dowożenie i odwożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym
i Gimnazjum w Mniszkowie oraz zapewnienie opieki w trakcie przewozu, z następujących
miejscowości: ze Stoczek, Strzelec, Konstantynowa, Błogiego Nowego, Błogiego Szlacheckiego,
Prucheńska Małego, Prucheńska Dużego, Zarzęcina, co daje około 2 475 km miesięcznie.
Ilość kilometrów może ulec zmianie w związku ze zmianą planu lekcji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłączenia z dowozu do Szkoły Podstawowej w Błogiem
miejscowości Prucheńsko Małe i Prucheńsko Duże.

XX. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH
UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST 1 PKT. 6 i 7
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH
ZAMÓWIEŃ:
Zamawiający PRZEWIDUJE możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w okresie 3 lat od
udzielenia zamówienia podstawowego, wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu w trybie
art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy

XXI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH
ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY
WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH
SKŁADANIE:
Zamawiający NIE DOPUSZCZA możliwości składania ofert wariantowych.
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XXII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY
INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:
Zamawiający NIE DOPUSZCZA możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną

XXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ
BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A
WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA
W WALUTACH OBCYCH:
Rozliczenia dokonywane będą w złotych polskich.
Zamawiający NIE DOPUSZCZA rozliczeń innych niż w złotych polskich

XXIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYSOKOŚCI ZWROTU KOSZTÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE
ICH ZWROT:
Zamawiający NIE PRZEWIDUJE zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXV. PODWYKONAWSTWO:
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w FORMULARZU OFERTY (wzór
nr 1).
2. Partner składający ofertę wspólną nie jest podwykonawcą.

XXVI. INFORMACJE DODATKOWE:
1.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
2. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
3.Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru oferty
najkorzystniejszej.

ZAŁĄCZNIKI do SIWZ:
1. Formularz ofertowy
2.
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3.
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
4.
Wykaz osób
5

Projekt umowy

Opracował :

Wzór nr 1,
Wzór nr 2
Wzór nr 3

Wzór nr 4
Wzór nr 5

Sprawdził:
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Zatwierdził:

FORMULARZ OFERTY – WZÓR NR 1

Załącznik nr 1
ZP 341/4/11

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 EURO
W odpowiedzi na ogłoszony przez Urząd Gminy Mniszków przetarg nieograniczony
na dowożenie i odwożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w ..............................(należy
dopisać której szkoły) i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie przedkładamy niniejszą
ofertę, oświadczając jednocześnie że realizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi
warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego
postępowania oraz informujemy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w
dokumentacji przetargowej jako wyłączną podstawę procedury przetargowej.
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
Nr telefonu/faks......................................................................................................
nr NIP......................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................
Dane dotyczące zamawiającego
Urząd Gminy Mniszków
Ul. Powstańców Wlkp.10
26-341 Mniszków
Zobowiązania wykonawcy
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, zgodnie z wszystkimi wymaganiami
zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego przetargu.
cena netto za km..................................................................................................zł
(słownie: ..............................................................................................................)
podatek VAT.......................................................................................................zł
cena brutto za km................................................................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................)
Oświadczam, że:
1) wyrażamy chęć uczestnictwa w procedurze przetargu, przeprowadzonego przez
Zamawiającego – w terminach i pod warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia
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2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia określonego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24
ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych
5) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami
ustawowymi.
6) posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania czynności
określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .
7) jesteśmy związani ofertą do terminu wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Jednocześnie zobowiązujemy się do podpisania umowy.
8) posiadamy konieczną wiedzę wymaganą do przygotowania oferty oraz jej realizacji w
określonym czasie;
9) nie zalegamy z opłatami podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne
10) nie byliśmy karani w zakresie spraw przewidzianych w art. 24 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych
11) zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
12) deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym
,,Formularzu ofertowym” i załącznikach są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym
szczególe.
13. Upoważniamy Gminę Mniszków lub jego upoważnionych przedstawicieli do
przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów
i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów tego
zgłoszenia.
14. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania
dalszych informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej:
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
15. Do niniejszych ,,Oświadczeń oferenta „ dołączone jest zaświadczenie z właściwego
organu rejestrowego, że oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
potwierdzające, że profil jego działania odpowiada profilowi usług objętych postępowaniem
oraz wskazujące osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w jego imieniu.
W przypadku Oferenta będącego spółką cywilną obowiązuje załączenie umowy spółki.
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Termin płatności: .......... dni
Zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia: …………………….
Inne:
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwisko, imię ....................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................................................
Telefon...................................................Fax.........................................................
Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni,
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….........................................
......................................................................................
Zastrzeżenie wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
inne informacje wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
_____________________________________
(imię i nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
* niepotrzebne skreślić
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WZÓR NR 2
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZGODNIE
Z ART. 44 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)

pieczęć lub nazwa wykonawcy

Dotyczy: na dowożenia i odwożenia dzieci do Szkoły Podstawowej w
..............................(należy dopisać której szkoły) i Gimnazjum Publicznego w
Mniszkowie

OŚWIADCZENIE
Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
dnia 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), oświadczam(y) niniejszym, co następuje:

1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
2. posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie
3. dysponuję(emy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

………………………………………….
(PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ
DO REPREZENTOWANIA FIRMY/LIDERA)
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WZÓR NR 3
OŚWIADCZENIE
My, niżej podpisani
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

składając ofertę
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadania/e:
ZADANIE 1: …………………………………………………………………………………………..
ZADANIE 2: ………………………………………………………………………………………,
- na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych
- przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu oświadczam, że nie otwarto likwidacji w stosunku do
wyżej wymienionej firmy/Wykonawcy oraz , że nie ogłoszono jej upadłości./dot. osób fizycznych/*

………………………..dnia …………… 2011 roku
……………………………………………
podpis wykonawcy/wykonawców
(osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy)

Uwaga: Wykonawcy powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkładają także oświadczenie tego
podmiotu o braku podstaw do wykluczenia oraz aktualny odpis z właściwego rejestru dot. tego podmiotu.
*niepotrzebne skreślić
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WZÓR NR 4
WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI DYSPONUJE LUB BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA

pieczęć lub nazwa wykonawcy

WYKAZ OSÓB
Lp.

Osoba

Kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie, wykształcenie

Zakres wykonywanych
czynności

Podstawa do
dysponowania

Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów należy do powyższego wykazu
dołączyć pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji osób niezbędnych na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

……………………..dnia …………… 2011 roku
…………………………………………….
Podpis wykonawcy/wykonawców
(osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy)
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WZÓR NR 5

Umowa
na usługi przewozowe, zawarta w dniu .................... 2011 r. w Urzędzie Gminy w
Mniszkowie, pomiędzy Gminą Mniszków reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Mniszków – mgr inż. Janusza Ciesielskiego
zwaną dalej „Zamawiającą”
a ........................................... zam. ............................ prowadzącym działalność
gospodarczą na własny rachunek w zakresie przewozu osób, zwanym dalej
„Wykonawcą” o treści następującej:
§1
3. Zamawiająca zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania - w zakresie
prowadzonej przez siebie działalności usługi dowożenia i odwożenia dzieci do:
- Szkoły Podstawowej w Bukowcu n/Pilicą i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie
oraz zapewnienia opieki nad dziećmi w trakcie przewozu z następujących
miejscowości: Potok, Zajączków, Marianka, Małe Końskie, Radonia, Grabowa, Syski,
Julianów, w wymiarze ok. 2 430 km miesięcznie.
- Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie
oraz zapewnienia opieki nad dziećmi w trakcie przewozu.: z następujących
miejscowości: Stoczki, Strzelce, Konstantynów, Błogie Nowe, Błogie Szlacheckie,
Prucheńsko Małe, Prucheńsko Duże, Zarzęcin, w wymiarze ok. 2 475 km miesięcznie
Wykonawca obowiązany jest dowozić dzieci na plac Szkoły Podstawowej w
Bukowcu n/Pilicą, Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym i plac Gimnazjum w
Mniszkowie.
Ilość kilometrów może ulec zmianie w związku ze zmianą planu lekcji.
2. Zamawiająca zastrzega sobie prawo wyłączenia z dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej w
Błogiem, z miejscowości Prucheńsko Małe i Prucheńsko Duże. Szczegółową trasę dowożenia i
odwożenia uczniów do szkół – ustalenie godzin i miejsc wsiadania i wysiadania uzgodni
wykonawca z dyrektorami poszczególnych szkół.

§2
11. Wykonawca obowiązany jest w przypadku niemożliwości świadczenia usług
przewozu, wynikłych z okoliczności leżących po jego stronie, a w szczególności takich
jak: choroba, utrata upoważnienia do prowadzenia pojazdu lub świadczenia usług
przewozowych, awarie techniczne pojazdu, remont pojazdu, zapewnić realizację
umowy na własny koszt i bezpieczeństwo przez powierzenie przewozu na czas
niemożności świadczenia usług innemu uprawnionemu przewoźnikowi.
Za jakość usługi świadczonej przez innego – uprawnionego przewoźnika, odpowiada
Wykonawca.
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12. Wykonawca obowiązany jest w przypadku awarii technicznej pojazdu zapewnić w
czasie 30 minut, pojazd zastępczy.
13. Wykonawca, poza sytuacjami określonymi w pkt. 1 nie może bez zgody
Zamawiającej - wyrażonej na piśmie, powierzyć wykonania przewozu innym
przewoźnikom na całej trasie przewozu lub jej części.
§3
1) Zamawiająca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy - tytułem
wynagrodzenia, kwoty stanowiącej iloczyn faktycznego przebiegu pojazdu w danym
miesiącu i stawki wynagrodzenia ....... zł/1 km tego przebiegu.
2) Średni miesięczny wymiar faktycznego przebiegu nie może przekroczyć o 40%
wymiaru przebiegu, określonego w §1.
3) Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur, wystawianych przez Wykonawcę,
po potwierdzeniu wykonania usługi przewozu za dany miesiąc objętych fakturą, przez
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającej.
Zapłata faktury następować będzie do dnia ........... każdego miesiąca na rachunek
bankowy Wykonawcy w ……………………………… nr.
Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającej.
Wynagrodzenie płatne jest z dołu.
§4
Wykonawca zobowiązany jest do:
- wykonania przewozu z należytą starannością autobusem sprawnym technicznie,
właściwie wyposażonym i odpowiednio oznakowanym.
- zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny.
- zapewnienia uczniom miejsc siedzących w autobusie.
§5
Umowę zawiera się na czas określony od dnia 1 września 2011r. do dnia 30 czerwca
2012 r.
§6
W przypadku każdorazowego nie wykonania usługi lub wykonania jej z opóźnieniem
większym niż jedna godzina lekcyjna, Wykonawca zapłaci Zamawiającej odszkodowanie równe wynagrodzeniu Wykonawcy za jeden dzień.
§7
Zamawiająca zastrzega sobie prawo odstąpienia od przedmiotowej umowy bez ponoszenia
jakichkolwiek kosztów.
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych .
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
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Załączniki umowy:
1) SIWZ nr ZP341/4/11
2) oferta wykonawcy

Zamawiająca:

Wykonawca:
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