ZP 271.5.2014.MS

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

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

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGI PUBLICZNEGO 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 2013 poz. 907 ze.
zm.) zwanej dalej „ustawą”, pod nazwą :
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do
szkół podstawowych i do gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016.
Publikacja ogłoszenia:
Biuletyn Zamówień Publicznych ogłoszenie z dnia 10.06.2014 r.
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mniszków – www.bip.mniszkow.pl., w dniu 10.06.2014 r.
Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Mniszków: w dniu: 10.06.2014 r.
Składanie ofert do dnia 18.06.2014 do godz. 12:00
Otwarcie ofert dnia 18.06.2014 o godz. 12:30

Zatwierdzam
Mniszków, dnia 10.06.2014 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: (0-44) 756-15-22
Tele/faks: (0-44) 756-15-23
REGON: 590648126
NIP:
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 ( Dz.U. z 2013 poz. 907 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: ZP 271.5.2014.MS
Uwaga!: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się powyższym znakiem

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych na dowóz i odwóz
uczniów w obecności opiekuna w dniach obowiązkowej nauki szkolnej do 3 szkół
podstawowych i do gimnazjum na terenie Gminy Mniszków w okresie: od 01.09.2014
r. do dnia 26.06.2015 r. i od 01.09.2015 r. do dnia 24.06.2016 r. na trzech trasach
(trasa nr 1, trasa nr 2, trasa nr 3) z miejscowości:
a) Trasa nr 1 – dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą
i do Gimnazjum Mniszkowie z niżej wymienionych miejscowości:
Duży Potok-18 uczniów, Zajączków-9 uczniów, Marianka-10 uczniów, Małe Końskie-18
uczniów, Radonia-25 uczniów, Grabowa-16 uczniów, Syski-7 uczniów, Góry
Trzebiatowskie-10 uczniów, Julianów-13 uczniów, Obarzanków-2 uczniów, Mniszków-5
uczniów, Bukowiec nad Pilicą–7 uczniów.
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b) Trasa nr 2 - dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym i
do Gimnazjum w Mniszkowie z niżej wymienionych miejscowości:
Błogie Rządowe-8 uczniów,
Zarzęcin-23 uczniów, Prucheńsko Duże- 16uczniów,
Prucheńsko Małe- 8 uczniów, Owczary-11 uczniów, Strzelce- 26 uczniów, Stoczki Duże-27
uczniów, Nowe Błogie-14 uczniów, Błogie Szlacheckie-7 uczniów, Konstantynów-17
uczniów.
c) Trasa nr 3 - dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Stoku i do Gimnazjum
w Mniszkowie z niżej wymienionych miejscowości:
Strzelce-11 uczniów, Mniszków-52 uczniów, Olimpiów-11 uczniów, Świeciechów- 13
uczniów, Mikułowice - 10 uczniów, Jawor- 19 uczniów, Jawor-Kolonia -8 uczniów,
Stoczki (Małe) -2 uczniów, Radonia -5 uczniów, Stok -11 uczniów.

2. Przewidywane kursy autobusu na trasie nr 1:
2.1. Trasa nr 1 w części dot. dowozu i odwozu do Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad
Pilicą obejmuje dwa kursy dowozu na godz. 8:00 i dwa kursy odwozu ok. godz. 13:00-15:00
( w zależności od dnia tygodnia) łącznie 108-uczniów, wg poniższego zestawienia kursów:
Kurs1(dowóz): Mniszków - Radonia – Marianka - Małe Końskie – Grabowa - Syski - Szkoła
Podstawowa Bukowiec nad Pilicą.
Szacunkowa dzienna liczba km tego kursu wynosi 32 km.
Kurs 2 (dowóz): Bukowiec nad Pilicą - Duży Potok - Zajączków – Obarzanków - Góry
Trzebiatowskie - Julianów - Szkoła Podstawowa Bukowiec nad Pilicą.
Szacunkowa dzienna liczba km tego kursu wynosi 17 km.
Kurs 3 (odwóz) –odwrotnie jak w kursie 1 – 32 km/dzień
Kurs 4 (odwóz) –odwrotnie jak w kursie 2 – 17 km/dzień
2.2 Trasa nr 1 w części dot. Gimnazjum w Mniszkowie obejmuje jeden kurs dowozu na
godz.8.15 i jeden kurs odwozu ok. godz. 13.30-15.00 (w zależności od dnia tygodnia) łącznie 32 uczniów, wg poniższego zestawienia kursów:
Kurs 5 (dowóz): Bukowiec nad Pilicą - Małe Końskie – Grabowa – Mniszków gimnazjum
Szacunkowa dzienna liczba km tego kursu wynosi 9 km.
Kurs 6 (odwóz): Mniszków gimnazjum - Marianka - Małe Końskie - Bukowiec nad Pilicą Góry Trzebiatowskie – Julianów – Obarzanków – Zajączków – Potok – Syski -Grabowa
Szacunkowa dzienna liczba km tego kursu wynosi 31 km.
2.3 Szacunkowa liczba kilometrów części trasy nr 1 dotyczącej szkoły podstawowej to około
98 km/dzień, a szacunkowa liczba kilometrów części trasy nr 1 dotyczącej gimnazjum to
około 40 km /dzień.
Łącznie szacunkowa długość trasy nr 1 wynosi 138,00 km/dzień.
Na trasie nr 1 dowożone i odwożone będzie 140 uczniów (w 6 kursach).

3. Przewidywane kursy autobusu na trasie nr 2.
3.1. Trasa nr 2 w części dot. dowozu i odwozu do Szkoły Podstawowej w Błogiem
Rządowym obejmuje jeden kurs dowozu na godz. 8:00 i dwa kursy odwozu ok. godz. 11:3012:10 (w zależności od dnia tygodnia) łącznie - 105 uczniów, wg poniższego zestawienia
kursów:
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Kurs 1 (dowóz): Zarzęcin – Błogie Rządowe (szkoła) - Nowe Błogie (Plebanka) –
Prucheńsko Małe – Pruchensko Duże – Owczary – Strzelce – Nowe Błogie – Błogie
Rządowe(szkoła) – Konstantynów – Błogie Szlacheckie – Stoczki – Błogie Rządowe
(szkoła).
Szacunkowa dzienna liczba km tego kursu wynosi 34,2 km.
Kurs 2 (odwóz ): Błogie Rządowe (szkoła) – Zarzęcin – Nowe Błogie (Plebanka) –
Prucheńsko Małe – Prucheńsko Duże – Owczary - Strzelce – Nowe Błogie – Konstantynów
– Błogie Szlacheckie – Stoczki – Błogie Rządowe (szkoła).
Szacunkowa dzienna liczba km tego kursu wynosi 37,7 km.
Kurs 3 (odwóz ): Błogie Rządowe (szkoła) – Zarzęcin – Prucheńsko Małe – Prucheńsko Duże
– Owczary - Strzelce – Nowe Błogie – Konstantynów – Błogie Szlacheckie – Stoczki.
Szacunkowa dzienna liczba km tego kursu wynosi 33,4 km.
3.2. Trasa nr 2 w części dot. Gimnazjum w Mniszkowie obejmuje jeden kurs dowozu na
godz.8:15 i jeden kurs odwozu ok. godz. 13:30 – 15:00 (w zależności od dnia tygodnia) łącznie 52 uczniów, wg poniższego zestawienia kursów:
Kurs 4 (dowóz ): Błogie Rządowe (szkoła) – Błogie Szlacheckie- Stoczki – Gimnazjum
w Mniszkowie – szacunkowa długość trasy 8,4 km/dziń
Kurs 5 (odwóz ): Mniszków (gimnazjum) – Stoczki (przy trasie, skrzyżowanie we wsi) –
Błogie Szlacheckie – Konstantynów – Błogie Rządowe (szkoła) – Zarzęcin (Mały) – Zarzęcin
(Duży) – Nowe Błogie (Plebanka) - Prucheńsko Małe – Prucheńsko Duże – Owczary –
Błogie Nowe – Błogie Szlacheckie (OSP).
Szacunkowa dzienna liczba km tego kursu wynosi 34,3 km.
3.3. Szacunkowa liczba kilometrów części trasy nr 2 dotyczącej szkoły podstawowej to około
105,30 km/dzień, a szacunkowa liczba kilometrów części trasy nr 2 dotyczącej gimnazjum to
około 42,7 km /dzień.
Łącznie szacunkowa długość trasy nr 2 wynosi 148 km/dzień.
Na trasie nr 2 dowożone i odwożone będzie 157 uczniów (w 5 kursach).

4. Przewidywane kursy autobusu na trasie nr 3.
4.1 Trasa nr 3 w części dot. dowozu i odwozu do Szkoły Podstawowej w Stoku
obejmuje dwa kursy dowozu na godz.7.45 i godz.8.35 i dwa kursy odwozu ok. godz. 12.3014.10 (w zależności od dnia tygodnia) łącznie - 99 uczniów, wg poniższego zestawienia
kursów:
Kurs 1 (dowóz na 7:45): Mniszków Gimnazjum – Mikułowice – Świeciechów – Mniszków
Remiza - Jawor – Jawor Kolonia – Stok
Szacunkowa dzienna liczba km tego kursu wynosi 17 km.
Kurs 2 (dowóz na 8:35): Mniszków Gimnazjum - Mniszków Remiza - Jawor - Jawor Kolonia
- Stok. Szacunkowa dzienna liczba km tego kursu wynosi 8 km
Kurs 3 (odwóz 12:30 lub13:20) Stok - Jawor Kolonia - Jawor - Mniszków Remiza Mniszków Gimnazjum – Olimpiów – Świeciechów – Mikułowice - Stok
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Szacunkowa dzienna liczba km tego kursu wynosi 18 km.
Kurs 4 (odwóz 13:20 lub 14:10): Stok - Jawor Kolonia - Jawor - Mniszków Remiza Mniszków Gimnazjum – Olimpiów – Świeciechów – Mikułowice - Mniszków Gimnazjum.
Szacunkowa dzienna liczba km tego kursu wynosi 20 km.
4.2. Trasa nr 3 w części dot. gimnazjum obejmuje dwa kursy dowozu na godz.8.15 i jeden
kurs odwozu ok. godz. 14.30-15.00 ( w zależności od dnia tygodnia) - łącznie 43 uczniów,
wg poniższego zestawienia kursów:
Kurs 5 (dowóz): Strzelce - Stoczki Małe – Radonia – Olimpiów – Mniszków.
Szacunkowa dzienna liczba km tego kursu wynosi 13 km.
Kurs 6 (dowóz): Stok - Jawor – Jawor Kolonia - Gimnazjum w Mniszkowie .
Szacunkowa dzienna liczba km tego kursu wynosi 8 km
Kurs 7 (odwóz): Gimnazjum Mniszków – Jawor – Jawor Kolonia – Stok – Mikułowice –
Świeciechów – Olimpiów – Radonia – Stoczki – Strzelce
Szacunkowa dzienna liczba km tego kursu wynosi 28 km
4.3. Szacunkowa liczba kilometrów części trasy 3 dot. szkoły podstawowej wynosi około 63
km/dzień, a szacunkowa dzienna liczba kilometrów części trasy 3 dot. gimnazjum wynosi
około 49 km /dzień.
Łącznie szacunkowa długość trasy nr 3 wynosi około 112,00 km/dzień.
Na trasie nr 3 dowożone i odwożone będzie 142 uczniów (w 7 kursach).
5.Szacunkowe średnie miesięczne liczby uczniów i kilometrów w roku szkolnym 2014/2015
i 2015/2016 na poszczególnych trasach :
Trasa nr 1 - 140 uczniów; 2553,00 km/miesiąc,
Trasa nr 2 - 157 uczniów; 2738,00km/miesiąc.
Trasa nr 3 - 142 uczniów; 2072,00 km/miesiąc.
Szczegółowe zapotrzebowanie na bezpłatne bilety miesięczne dla uczniów z poszczególnych
miejscowości na w/w trasach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
6. Dowodem upoważniającym do korzystania z przewozu w ramach niniejszego zamówienia
będzie bilet miesięczny, wystawiony przez Wykonawcę dla każdego dowożonego ucznia,
wraz z legitymacją uczniowską bądź zaświadczeniem o realizacji
przez dziecko
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
7. Szczegółowy harmonogram dowozów Wykonawca uzgodni z dyrektorami szkół.
Rozkład dowozu i odwozu uczniów będzie dostosowany do planu zajęć w poszczególnych
szkołach.
8. Przewidywana ilość dni nauki w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016: po 185 dni
w każdym roku szkolnym.
9. Wykonawca zobowiązany jest do punktualnego dowozu i odwozu uczniów oraz
zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny i wygody przejazdu.
10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić opiekę nad uczniami podczas wsiadania i
wysiadania z autobusu oraz w czasie jazdy i ponosi całkowitą odpowiedzialność w zakresie
bezpieczeństwa dowożonych dzieci. Kierowca nie może prowadzić autobusu i jednocześnie
sprawować opieki nad dziećmi.

5

11. Przewoźnik zobowiązany jest w przypadku awarii technicznej pojazdu zapewnić w czasie
30 minut pojazd zastępczy.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zakresie ± 15% ilości uczniów, dla których
będą zakupione bezpłatne bilety miesięczne na poszczególnych trasach w miesięcznych
okresach rozliczeniowych, bez zmiany ceny biletu miesięcznego z danej miejscowości
w okresie obowiązywania umowy.
13. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV : 60.11.20.00-6 (usługi
w zakresie publicznego transportu drogowego), 34.98.00.00-0 (bilety przewozowe).
14. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Wymagany termin wykonania zamówienia:
od 01.09.2014 r. do 26.06.2015 r. i od 01.09.2015 do 24.06.2016 r.
Szczegółowe okresy (godz. kursów dowozu i godz. kursów odwozu w poszczególnych dniach
tygodnia) realizacji zamówienia określać będą dyrektorzy placówek zgodnie z kalendarzem
szkolnym.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy
spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące.:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca złoży oświadczenie z art. 22
ust.1 ustawy oraz wykaże , że posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu
drogowego osób.
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie przez Zamawiającego wg zasady spełnia*- nie spełnia*.

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 oraz wykaże że w okresie ostatnich 3 lat licząc do dnia składania ofert wykonał
minimum 1 usługę transportu zbiorowego osób, systematycznie w okresie nie krótszym niż 5
miesięcy.
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie przez Zamawiającego wg zasady spełnia*- nie spełnia*.

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia:
Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:
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Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca złoży oświadczenie z art. 22
ust.1 ustawy oraz na podstawie złożonych dokumentów wykaże, że posiada lub będzie posiadał
minimum 1 autokar wraz z uprawnionym kierowcą na jedną trasę , bądź 2 autokary wraz z
uprawnionymi kierowcami na dwie trasy lub 3 autokary wraz z uprawnionymi kierowcami na trzy
trasy - do wykonania części lub całości przedmiotowej usługi.
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie przez Zamawiającego wg zasady spełnia*- nie spełnia*.

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.
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie przez Zamawiającego wg zasady spełnia*- nie spełnia*.

2. Zgodnie z art. 26 ust.2b 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 wykonaniu zamówienia.
1)pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, zawierające zakres
czynności, które te podmioty zobowiązują się wykonać – w przypadku gdy Wykonawca wykazując
spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów;
2)pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy potencjału technicznego, osób na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę autokarów wraz
z ich numerami rejestracyjnymi, listę kierowców z numerami ich praw jazdy.
3. W celu wykazania spełnienia warunków w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach , o których
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału :
- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt.5
ustawy Pzp albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg załącznika
do SIWZ.
4.Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
5.Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
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 i w pkt V 1.4 (w części dot. zdolności ekonomicznej ) 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:
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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:
A) W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik
nr 3 do SIWZ), należy przedłożyć:
1. koncesje, zezwolenia lub licencje;
2. wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy
i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, daty
wykonania i odbiorów wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 6);
3. wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia
wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 5),
B) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4 do siwz),
2. Aktualny odpis 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, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych –
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;
Odpis musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawcy, którzy dokonali zmian w zakresie organów zarządzających, które nie są uwidocznione
w dokumencie rejestrowym winni złożyć dokumenty potwierdzające powołanie nowych osób w skład
organu zarządzającego (np. uchwałę w sprawie powołania określonej osoby).
3. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt.5
albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej -( wg wzoru Zamawiającego),
C) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
1. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
D) Inne dokumenty niewymienione w pkt A,B,C:
1. W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu Wykonawca przedstawi w
szczególności - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów, z zakresu wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia – o ile te inne podmioty będą brały udział w realizacji części
zamówienia.
E) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) - art.
23 ust.1 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.
2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty - pełnomocnictwo do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest złożyć
samodzielnie – dokumenty wymienione w dziale VI pkt B) 1 i 2 SIWZ.
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4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 3)
Wykonawcy mogą złożyć wspólnie na jednym dokumencie (oświadczenie podpisane przez
Pełnomocnika lub przez każdego z Wykonawców).
F) Pozostałe informacje
1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp, lub którzy
nie złożyli pełnomocnictwa, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i
dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1 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 (art. 26 ust. 3
ustawy Pzp).
2. Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 1 powinny potwierdzać spełnianie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań
określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
3.Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej „ZA ZGODNOŚĆ Z
ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę. Oświadczenia winny być złożone w oryginale.
4. Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia (w wyznaczonym terminie) wyjaśnień dotyczących
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp (art. 26 ust. 4 ustawy Pzp).
5.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.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski
sporządzonym przez tłumacza przysięgłego, poświadczone przez Wykonawcę.

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 (44) 756- 15-23 .
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 271.5.2014.MS , Wykonawcy
proszeni są o powoływanie się na ten symbol we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.
5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
6. 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
7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
- Marcin Skorupa– inspektor ds. pozyskiwania środków unijnych, zamówień publicznych i
inwestycji. tel. (044) 756-15-76, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do
15 00

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp protokół wraz z załącznikami jest
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jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ:
- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, oraz umieszcza na stronie internetowej.
- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców.
- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonana zmianę specyfikacji Zamawiający
przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i zamieszcza ją także na stronie internetowej.
8. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści

ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych, jeżeli będzie to konieczne Zamawiający przedłuży termin składania ofert
o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1.Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.
2.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.
3.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności
i sporządzona zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia na formularzu
oferty załączonej do niniejszej specyfikacji.
2. Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu jedną ofertę na jedną trasę lub jedną ofertę
na trzy różne trasy.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty i oświadczenia
napisane w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski).
4. Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i skreśleń.
Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować i zaopatrzyć
podpisem co najmniej jednej z osób podpisujących ofertę.
5. Oferta winna zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika 1 do SIWZ),
b) oświadczenia: „o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp„ i „o
braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp” ( wg załącznika do SIWZ),
c) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, opisane w dziale VI niniejszej SIWZ.
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6. Składane dokumenty, w tym wszelkie zaświadczenia muszą być załączone do oferty w formie
oryginałów lub jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym
„formularz ofertowy”, oraz oświadczenia o spełnienie warunków udziału z art. 22 ust. 1 i o braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 oraz wykazy – muszą być złożone w formie
oryginału.
7. Oferta (oraz załączniki do niej) muszą być podpisane przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami
reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę upoważnioną do
składania oświadczeń woli w jego imieniu, a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia przez ustanowionego Pełnomocnika.
8. W przypadku gdy ofertę podpisuje Pełnomocnik – stosowne pełnomocnictwo powinno być
załączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
9. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie, za wyjątkiem materiałów
określonych w art. 97 ust. 2 ustawy Pzp (na pisemny wniosek Wykonawcy, którego oferta nie została
wybrana).
10. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
11.Oferty nie spełniające wszystkich wymogów wymienionych w niniejszej Specyfikacji będą
odrzucone lub spowodują wykluczenie Wykonawcy.
12. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętym opakowaniu/kopercie.
Opakowanie i adresowanie oferty:
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 OTWARCIA OFERT TJ. ………………….r. do godz. 1230
(data zgodna z ogłoszeniem)
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Uwaga ! – opakowanie/koperta zewnętrzna nie powinna posiadać żadnego oznaczenia
wskazującego na nazwę i siedzibę Wykonawcy
13.Wykonawca ponosi ryzyko i konsekwencje przedwczesnego otwarcia oferty w
przypadku
zabezpieczenia oferty niezgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
14. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek
itp. przed upływem terminu do składania ofert.
15. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak
składana oferta odpowiednio oznakowane z dopiskiem „ZMIANA”.
16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia ( według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i
poprawek ) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANE”.
17. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone
do oferty.
18.W przypadku zastrzeżenia w ofercie jawności elementów stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, ofertę należy sporządzić w formie dwóch części, jedną z informacjami jawnymi, a
drugą z informacjami niejawnymi.
19. Formularz ofertowy stanowiący odpowiednio załącznik nr 1do SIWZ oraz wszystkie pozostałe
załączniki muszą być sporządzone zgodnie z treścią załączonych wzorów.
20.Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała propozycji
alternatywnych.
21.Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
22. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie odwołania.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.

Oferty należy SKŁADAĆ w :

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

2.

18.06.2014 r. do godz. 12:00

Oferty zostaną OTWARTE w :

GMINA MNISZKÓW
26-341 MNISZKÓW
ul. Powstańców Wielkopolskich 10

Sala konferencyjna
w dniu

18.06.2014 r. o godz. 12:30

3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu otwartym komisji przetargowej w terminie i o
godzinie wskazanym powyżej.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
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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, 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.
10. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca,
nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
Wykonawca nie może w szczególności zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp, tj. informacji ujawnionych przez Zamawiającego podczas otwarcia ofert: nazwy (firmy) oraz
adresu Wykonawcy, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia,
i warunków płatności zawartych w ofercie.
11. W części niejawnej komisja przetargowa sprawdzi oferty pod względem formalnym, właściwego
udokumentowania, spełniania wymaganych warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
12. Wykonawca musi spełnić wymagania określone przez zamawiającego w niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i wymagania wynikające z przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych. Niespełnienie wymagań powoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. Ofertę
wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
13. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści
oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
14. Zamawiający odrzuci ofertę, zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 ust. 1 Pzp.
15. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą
negocjacji, dotyczącej złożonej oferty oraz (z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 ustawy Pzp)
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1.Cenę ofertową należy podać zgodnie z załączonym drukiem oferty w PLN .
2. Cena jednostkowa podana przez Wykonawcę nie będzie podczas wykonywania umowy podlegała
zmianie i waloryzacji. Zamawiający przewiduje rozliczenia w PLN.
3. Cena ofertowa musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4.Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za omyłkę
rachunkową błędnie określonej stawki podatku VAT ( będzie to błąd w obliczeniu ceny ).
UWAGA:* Zgodnie z ust. 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia
2005r. (Dz. Urz. GUS Nr 1 z 2005r., poz. 11) w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych –
„Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty
(wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w
poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów
lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej”.
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5.Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita cena biletu miesięcznego brutto (z VAT) na
danej trasie.
6.Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w ofercie obciążają Wykonawcę. W związku z powyższym
wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania
zamówienia (w tym sprawdzenie długości poszczególnych tras).
7.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.Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów wyboru
określonych w ogłoszeniu o przetargu: najniższa cena - waga 100 %.
2.Oferta posiadająca najniższą cenę za część zamówienia (dot. osobno : trasa 1, trasa 2,trasa3)
zostanie uznana za najkorzystniejszą na danej trasie.
Pozostałe oferty na każdą z tras zostaną ocenione w następujący sposób:

cena brutto oferty najtańszej
C = --------------------------------------- x 100
cena brutto oferty badanej
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3.Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita cena biletu miesięcznego brutto (z VAT) na
danej trasie.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcom, których oferty odpowiadają wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i zostały ocenione jako najkorzystniejsze w
oparciu o podane kryterium wyboru ofert na poszczególnych trasach.
5.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.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY
ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO:
1. Po upływie terminu na wniesienie odwołania Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą o miejscu i terminie podpisania umowy.
2. Termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem albo 10 dni jeżeli zostało
przesłane w inny sposób tj. w formie pisemnej.
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3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o
którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
5. W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego,
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

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.Projekt umowy z załącznikami stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: zmiana
danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, zmiana danych
teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami.
3. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zm.) tj. art.140 ust. 3 stanowiącego, że umowa podlega
unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny biletu miesięcznego brutto w przypadku urzędowej
zmiany stawek podatku VAT
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany terminu realizacji
zamówienia.
6.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 określa dział VI ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku
poz. 907 ze zmianami).
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XIX. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH:
Dopuszcza się składanie ofert częściowych na: Trasa 1, Trasa 2, Trasa 3.
Trasa 1: Dowożenie i odwożenie 140 uczniów do Szkoły Podstawowej w

Bukowcu n/Pilicą i do Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie na odcinku o
długości 2553,00 km/miesiąc oraz zapewnienie opieki w trakcie przewozu z
następujących miejscowości: Duży Potok, Zajączków, Marianka, Małe Końskie, Radonia,
Grabowa, Syski, Góry Trzebiatowskie, Julianów, Obarzanków, Mniszków, Bukowiec
nad Pilicą .
Trasa 2: Dowożenie i odwożenie 157 uczniów do Szkoły Podstawowej w

Błogiem Rządowym i do Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie na odcinku o
długości 2738,00 km/miesiąc oraz zapewnienie opieki w trakcie przewozu z
następujących miejscowości: Błogie Rządowe, Zarzęcin, Prucheńsko Duże, Prucheńsko
Małe, Owczary, Strzelce, Stoczki Duże, Nowe Błogie, Błogie Szlacheckie,
Konstantynów.
Trasa 3: Dowożenie i odwożenie 142 uczniów do Szkoły Podstawowej w Stoku i
do Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie na odcinku o długości 2072,00
km/miesiąc oraz zapewnienie opieki w trakcie przewozu z następujących miejscowości:
Strzelce, Mniszków, Olimpiów, Świeciechów, Mikułowice , Jaworw, Jawor-Kolonia ,
Stoczki (Małe) , Radonia , Stok .

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 zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od
udzielenia zamówienia podstawowego, wykonawcom wybranym 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.

XXII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY
INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:
Zamawiający NIE DOPUSZCZA możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną
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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).Brak informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie uznany za stwierdzenie
samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złoży ofertę.
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. Zapotrzebowanie na zakup biletów miesięcznych
3.
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
4.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (dot. dla osób fiz.)
6. Wykaz sprzętu
7.
Wykaz wykonanych usług
8.
9

Lista grupy kapitałowej

załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

Projekt umowy

Opracował :

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Sprawdził:
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Zatwierdził:

FORMULARZ OFERTY – Załącznik nr 1 + Załącznik nr 2

ZP 271.5.2014.MS
OFERTA

GMINA Mniszków
26-341 Mniszków
ul. Powstańców
Wielkopolskich10

PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE OFERENTA
Nazwa Firmy:
Siedziba (miejscowość, poczta):
Adres (ulica):
Sąd / Organ rejestrowy:
Nr w Rejestrze KRS
lub Ew. Dz. Gospodarczej:
Kapitał zakładowy:
Kapitał wpłacony:

*
*

NIP:
REGON:
Internet: http://
e-mail:
Fax.:
telefon:

* Dotyczy tylko spółek: akcyjnych, komandytowo–akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
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1. Oferujemy
wykonanie zamówienia
pn.:Zakup biletów miesięcznych dla uczniów
dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do szkół podstawowych i do gimnazjum w roku
szkolnym 2014/2015 i 2015/2016., zgodnie z SIWZ znak ZP 271.5.2014.MS w całości ( 349
biletów)*/w części* :Trasa 1(140 biletów)*, Trasa 2 (157 biletów)*Trasa 3 (142 biletów)* na
następujących warunkach:

*niepotrzebne skreślić
1.1. TRASA nr 1 * (sprzedaż 140 biletów miesięcznych) – przewozy do Szkoły
Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą i do Gimnazjum w Mniszkowie * :
a) Wynagrodzenie brutto za 1 miesiąc realizacji zamówienia wynosi :
…………………................................................zł. w tym podatek VAT ………..%
słownie złotych: …………………………………………………………………….................
b) Wynagrodzenie brutto za 20 miesięcy realizacji zamówienia, wynosi :
………………………………………………………zł., w tym podatek VAT …… %
słownie złotych : .............................................................................................
1.2. TRASA 2 * (sprzedaż 157 biletów miesięcznych) – przewozy do Szkoły Podstawowej
w Błogiem Rządowym i do Gimnazjum w Mniszkowie * :
a) Wynagrodzenie brutto za 1 miesiąc realizacji zamówienia wynosi :
…………………………………………………………..zł. w tym podatek VAT ………..%
słownie złotych: ….………………………………………………………………….. …...........
b) Wynagrodzenie brutto za 20 miesięcy realizacji zamówienia, wynosi :
……………………………………………………………zł., w tym podatek VAT …… %
słownie złotych: ...........................................................................................................................
1.3 TRASA 3* (sprzedaż 142 biletów miesięcznych) przewozy do Szkoły Podstawowej
w Stoku i do Gimnazjum w Mniszkowie * :
a) Wynagrodzenie brutto za 1 miesiąc realizacji zamówienia wynosi :
………………………………………………….………..zł. w tym podatek VAT ………..%
słownie złotych: …………………………………………………………………......................
b) Wynagrodzenie brutto za 20 m-cy realizacji części zamówienia, wynosi :
………………………………………………………………zł., w tym podatek VAT …… %
słownie złotych : .....................................................................................................................
* niepotrzebne skreślić

2.
Na w/w cenę składa się zakup biletów miesięcznych przez Zamawiającego na początku
każdego miesiąca według poniższego zestawienia (załącznik nr 2):
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Nazwa
placówki

Miejscowość
i nazwa
przystanku

1
T R A S A nr
1* :
do
Szkoły
Podstawowej
w Bukowcu
nad Pilicą
i do
Gimnazjum w
Mniszkowie

2

Cena
W tym
brutto 1 VAT (%)
biletu
miesięczn
ego

3

Ilość
uczniów
(w tym do
gimnazjum)

Razem
koszt
biletów
brutto na
m-c
(kol. 3 x kol.
5)

Łączny
koszt
biletów
brutto za 20
miesięcy
realizacji
dowozu
(kol. 6) x 20

5

6

7

4

Duży Potok

18 (4)

Zajączków

9 (4)

Marianka

10 (2)

Małe Końskie

18 (3)

Radonia

25 (1)

Grabowa

16 (3)

Syski

7 (1)

Góry
Trzebiatowskie

10 (2)

Julianów

13 (4)

Obarzanków

2 (1)

Mniszków

5 (0)

Bukowiec nad
Pilicą

7 (7)

RAZEM na trasie nr 1: 140 uczniów (32)
T R A S A nr
2* :
do Szkoły
Podstawowej
w Błogiem
Rządowym
i do
Gimnazjum w
Mniszkowie

Błogie Rządowe
8 (8)
Błogie
Szlacheckie

7 (4)

Nowe Błogie

14 (4)

Konstantynów

17 (8)

Prucheńsko
Małe

8 (1)

Prucheńsko
Duże

16 (3)

Zarzęcin

23 (6)

Owczary

11 (7)

Strzelce

26 (0)

Stoczki

27 (11)
RAZEM na trasie nr 2: 157 uczniów (52)

T R A S A nr
3* :
do Szkoły

Strzelce

11 (11)

Stoczki

2 (2)

Radonia

5 (5)
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Podstawowej
w Stoku
i do
Gimnazjum w
Mniszkowie

Stok

11 (11)

Jawor Kolonia

8 (0)

Jawor

19 (3)

Świeciechów

13

Mniszków

52 (0)

Olimpiów

11 (6)

Mikułowice

10 (1)

(4)

RAZEM na trasie nr 3: 142 uczniów (43)
Razem Trasa nr 1 + Trasa nr 2 + Trasa nr 3 : 439 uczniów
*niepotrzebne skreślić
3. Zamówienie wykonamy w terminie ………………………………………………….
4. Warunki płatności ……….dni od dnia przyjęcia faktury przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
6. Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ w tym z wzorem umowy i nie wnosimy do nich żadnych uwag,
a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach określonych w złożonej ofercie
oraz wzorze umowy w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego jednak nie później niż do
końca okresu związania ofertą.
7. Zostaliśmy poinformowani, że możemy przed upływem składania ofert wydzielić z oferty w oddzielnej
części naszej oferty dokumenty zwierające tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom
postępowania. Informacje o tych dokumentach zostały zaznaczone w kolumnie UWAGI znajdującej
się w tabeli w ust. 5 oferty. Dokumenty te znajdują się w odrębnej kopercie – zostały oznaczone
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA.
8.

Informujemy, że zamierzamy zlecić innym podmiotom wykonanie n/w części przedmiotu
zamówienia:

Lp.

Nazwa części zamówienia

9. Integralną częścią oferty są:

Lp.

Nazwa dokumentu

Nr
Uwagi
załącznika

1

......................................
WYKONAWCA (podpis,pieczęć)

..........................
DATA
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Załącznik Nr 3
ZP 271.5.2014.MS

…………………………………
(nazwa wykonawcy lub odcisk pieczęci firmowej)

OŚWIADCZENIE*
My, niżej podpisani
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Działając w imieniu i na rzecz(nazwa/firma/ i adres Wykonawcy)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie ”Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających
z terenu Gminy Mniszków do szkół podstawowych i do gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 i
2015/2016. ”. na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż spełniamy
warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym:
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

..........................., dnia ..........................
..............................................................
( pieczęć firmy i podpisy Wykonawcy/Wykonawców)

*Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie powyższy oświadczenie podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub pełnomocnik w imieniu
całego konsorcjum.
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Załącznik nr 4
ZP 271.5.2014.MS

OŚWIADCZENIE
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków
do szkół podstawowych i do gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016.

Oświadczam(y), że:
Świadomy(mi)* odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej
z art. 297 §1 Kodeksu karnego oświadczam(y)*, że przystępując do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego nie podlegam(y)* wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami .).

............................, dn. ...........................
....................................................................
..
podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
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ZP 271.5.2014.MS
Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków
do szkół podstawowych i do gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016.

…………………………………
(nazwa wykonawcy lub odcisk pieczęci firmowej

OŚWIADCZENIE*
(dotyczy osób fizycznych)
My, niżej podpisani
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Działając w imieniu i na rzecz(nazwa/firma/ i adres Wykonawcy)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Świadomy(mi)* odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej
z art. 297 §1 Kodeksu karnego oświadczam(y)*, że przystępując do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego nie podlegam(y)* wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami).

..........................., dnia ..........................
..............................................................
( pieczęć firmy i podpisy Wykonawcy/Wykonawców)

*Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie powyższe oświadczenie składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.
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ZP 271.5.2014.MS
Załącznik Nr 6

......................................................................................................................................................
( nazwa, adres Wykonawcy)
......................................................................................................................................................
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup biletów
miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do szkół
podstawowych i do gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016. oświadczam, że
do realizacji zamówienia dysponuję/będę dysponował* niżej podanymi narzędziami i
urządzeniami.
WYKAZ
Lp.

Typ i marka pojazdu

SPRZĘTU / TABORU

Ilość
szt.

Parametry
miejsc)

techniczne

(liczba Forma władania

*Wykonawca przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia
niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli wskaże narzędzia i
urządzenia, którymi będzie dysponował.
Podpis …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
(osoba lub osoby uprawnione do podpisywania w imieniu Wykonawcy)
Data …………………………………………
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ZP 271.5.2014.MS

Załącznik nr 7

………….............................
Wykonawca

Wykaz wykonanych usług w ciągu ostatnich 3 lat przedkładany
w postępowaniu na Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu

Gminy Mniszków do szkół podstawowych i do gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 i
2015/2016.

Termin realizacji
Lp.

Przedmiot usługi ,
i jej zakres

Data
rozpoczęcia

Nazwa Zleceniodawcy
Data
zakończenia

1.
2.
3.

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione
usługi zostały wykonane należycie (dołączyć dowody, np. referencje )

......................., dn. ....................................

...................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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ZP 271.5.2014.MS

Załącznik nr 8

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
działając w imieniu Wykonawcy :
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(nazwa /firma i dokładny adres Wykonawcy)
zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.) poniżej składam/y * Listę podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.)

Lp.

Nazwa(firma), adres

(miejscowość i data)

(podpis osób(-y) uprawnionej do składania oświadczenia

albo* zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.)*informuję/my, że:* wymieniony wyżej Wykonawca nie należy
do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.)*
· niewłaściwe skreślić

...........................................
(miejscowość i data)

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

(podpis osób(-y) uprawnionej do składania oświadczenia
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Załącznik Nr 9

UMOWA
zawarta w dniu ………. . w Mniszkowie w trybie – przetargu nieograniczonego pomiędzy Gminą
Mniszków, z siedzibą 26-341 Mniszków ul. Powstańców Wielkopolskich 10, reprezentowaną przez
Wójta Gminy – Janusza Ciesielskiego, zwaną dalej „Zamawiającym”,
NIP .........................................
a firmą :
z siedzibą
reprezentowanym przez:
zarejestrowaną w pod numerem
NIP : ................., zwanym dalej „ Wykonawcą ”.
§1
Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługę pod nazwą :
„Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do
szkół podstawowych i do gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016.” w
całości*/części*: Trasa1*/Trasa2*/Trasa3*, polegającą na dowożeniu i odwożeniu uczniów
do placówek oświatowych tj. do.........................................................................................
……………………………………………………………………………………………........na terenie
gminy Mniszków wraz z zapewnieniem opieki uczniom podczas przejazdów publicznymi
środkami transportu drogowego.
*niepotrzebne skreślić
§2
1. Usługa wykonywana będzie w dniach obowiązkowej nauki szkolnej w okresie od 01.09.2014 r. do
26.06.2015 r. i od 01.09.2015 r. do 24.06.2016 r.
2 . O ewentualnej zmianie rozkładu terminów wykonywania usług strony będą zawiadamiały się z
co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
§3
1. Wynagrodzenie należne za wykonanie usługi określonej w § 1 :
1) za 1 miesiąc realizacji zamówienia (….. biletów miesięcznych) wynosi :
……………………………………………..zł. w tym podatek VAT ………..%
………………………………………………………………………………………………………….
słownie brutto
2) za 20 m -cy realizacji zamówienia, w okresie od 01.09.2014 r. do 26.06.2015 r. i od
01.09.2015 r. do 24.06.2016 r.. ( ….. biletów miesięcznych) wynosi :...................................................
……………………………………zł., w tym podatek VAT …… %,
...............................................................................................................................................
słownie brutto
2. Na w/w cenę składają się ceny biletów z poszczególnych miejscowości, określone w załączniku nr
1 do
umowy
1) Wynagrodzenie Wykonawcy oparte będzie na podstawie miesięcznych list uczniów korzystających z bezpłatnego przewozu w oparciu o bilety miesięczne.
2) W/w listy uprawnionych , na podstawie art.17 ust.3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7
września 1991 roku (Dz.U.z 2004, Nr 256, poz 2572 ze zm.), uczniów sporządzane będą przez
dyrektorów poszczególnych szkół i na ich podstawie na początku każdego miesiąca
Wykonawca wystawi na kasie fiskalnej bilety miesięczne, zgodnie z ich wartościami określonymi
w ofercie.
3) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen brutto biletów miesięcznych w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT.
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4) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 może ulec zmianie, w przypadku faktycznej zmiany
ilości zakupionych biletów w danym miesiącu z poszczególnych miejscowości.
5) Rozliczenia za faktycznie realizowaną usługę będą dokonywane fakturami miesięcznymi w
ciągu 14 dni od dnia przyjęcia faktury przez Zamawiającego.
3. Należność za usługę wypłacana będzie przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę.

§4
1.

Usługa opisana w § 1 wykonywana będzie przy użyciu autobusu/ów* marki :
...........................................................................................................................
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność:
1) za bezpieczny przewóz uczniów do i ze szkoły.
2) za zdarzenia powodujące naruszenie obowiązujących przepisów,a w szczególności przepisów Kodeksu Drogowego.
3) za ubezpieczenie pojazdów i spełnienie przez nie wymogów niezbędnych do dopuszczenia do ruchu drogowego w szczególności utrzymania czystości, estetyki wewnątrz i na zewnątrz pojazdów
4) przez okres trwania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy
ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków.
5) uczniowie będą dowożeni na trasach (Trasa 1, Trasa 2, Trasa3) do następujących placówek:
Trasa 1*:

a) Szkoła Podstawowa w Bukowcu nad Pilicą
b) Gimnazjum w Mniszkowie,
Trasa 2*:

c) Szkoła Podstawowa w Błogiem Rządowym,
d) Gimnazjum w Mniszkowie.
Trasa 3*:

e) Szkoła Podstawowa w Stoku,
f) Gimnazjum w Mniszkowie.
*niepotrzebne skreślić
§5
1.

Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zapewnić przewóz zastępczy w razie awarii pojazdu
przeznaczonego do obsługi stałej.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z ruchu jego pojazdów oraz
za wszelkie szkody, na które w przypadku wykonania lub nie wykonania usług przewozowych
zostaną narażeni przewożeni uczniowie.
3. Wykonawca zapewnia opiekę nad uczniami w czasie dowozu i odwozu.
§6
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary
umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy
określonej w § 3 ust.1pkt 2, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności
za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.
b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 1 % wartości umowy określonej w § 3 ust.1 pkt 1, gdy odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, z zastrzeżeniem § 7ust. 1,
2. Należne kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.
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1.

§7
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy.
2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§8
Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w trybie porozumienia stron.

§9
W kwestiach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo przewozowe i ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami
wykonawczymi do powyższych ustaw.
§10
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania przedmiotu umowy, strony poddają
rozstrzygnięciu właściwemu sądowi, zgodnie z siedzibą Zamawiającego.
§ 11
Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znak: ZP 271.5.2014.MS
oraz oferta Wykonawcy z dnia ……...
§ 12
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy

Załącznik nr 1 umowy :
Ceny biletów miesięcznych dla uczniów uprawnionych do bezpłatnych przewozów
1 miesiąc i za 20 miesięcy z poszczególnych miejscowości Gminy Mniszków
na trasach: Trasa 1*, Trasa 2*, Trasa3*
*niepotrzebne skreślić
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za

Miejscowość
Nazwa placówki i nazwa
przystanku

1

T R A S A nr
1* :
do
Szkoły
Podstawowej
w Bukowcu
nad Pilicą
i do
Gimnazjum
w
Mniszkowie

2

Cena
W tym
Ilość uczniów
brutto 1
VAT (%) (w tym do
biletu
gimnazjum)
miesięczne
go
3

4

Razem koszt
biletów
brutto na m-c
(kol. 3 x kol.
5)

Łączny koszt
biletów brutto
za 20 miesięcy
realizacji
dowozu
(kol. 6) x 20

6

7

5

Duży Potok

18 (4)

Zajączków

9 (4)

Marianka

10 (2)

Małe Końskie

18 (3)

Radonia

25 (1)

Grabowa

16 (3)

Syski

7 (1)

Góry
Trzebiatowskie

10 (2)

Julianów

13 (4)

Obarzanków

2 (1)

Mniszków

5 (0)

Bukowiec nad
Pilicą

7 (7)

Suma
RAZEM na trasie nr 1: 140 uczniów (32)
T R A S A nr
2* :
do Szkoły
Podstawowej
w Błogiem
Rządowym
i do
Gimnazjum w
Mniszkowie

Błogie Rządowe
8 (8)
Błogie
Szlacheckie

7 (4)

Nowe Błogie

14 (4)

Konstantynów

17 (8)

Prucheńsko
Małe

8 (1)

Prucheńsko
Duże

16 (3)

Zarzęcin

23 (6)

Owczary

11 (7)

Strzelce

26 (0)

Stoczki

27 (11)

Suma

RAZEM na trasie nr 2: 157 uczniów (52)
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T R A S A nr
3* :
do Szkoły
Podstawowej
w Stoku
i do
Gimnazjum
w
Mniszkowie

Strzelce

11 (11)

Stoczki

2

(2)

Radonia

5

(5)

Stok

11 (11)

Jawor Kolonia

8

Jawor

19 (3)

Świeciechów

13

Mniszków

52 (0)

Olimpiów

11 (6)

Mikułowice

10 (1)

(0)
(4)

Suma
RAZEM na trasie nr 3: 142 uczniów (43)
Razem Trasa nr 1 + Trasa nr 2 + Trasa nr 3 : 439 uczniów
*- niepotrzebne skreślić
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