Rusiec, 14.03.2016 r.
Znak postępowania:
BG.271.2.2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
DOWÓZ I ODWÓZ UCZNIÓW DO I ZE SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM
2016/2017 i 2017/2018

ROZDZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Dane Zamawiającego:
Nazwa podmiotu: Gmina Rusiec
Adres: ul. Wieluńska 35, 97 – 438 Rusiec
tel.: 43/676 60 11
fax: 43/6766290
e-mail: gmina@rusiec.pl
2. Tryb udzielania zamówienia:
Przetarg nieograniczony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 z 2014 r. poz. 423, 768,
811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478, 605), zwanej dalej „Ustawą”.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą przetargową dla zamówień
o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Wspólny Słownik zamówień CPV
60112000-6 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
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3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
1. Biuletyn Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych,
2. Strona internetowa Zamawiającego,
3. tablica ogłoszeń Zamawiającego.

ROZDZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających
do szkół prowadzonych przez Gminę Rusiec. Zakup biletów obejmuje dowożenie
i odwożenie uczniów do i ze szkół. Zakup biletów obejmuje dowożenie uczniów
w granicach administracyjnych Gminy Rusiec.
Bilety w roku szkolnym 2016/2017 obejmować będą następujące trasy dowozu
i odwozu uczniów:
Trasa nr 1:
Rusiec – Kuźnica – Leśniaki – Pawłów – Rusiec na odcinku 18 km – 39 uczniów,
Trasa nr 2:
Rusiec – Zalasy – Antonina – Rusiec Kolonia – Rusiec na odcinku 13 km – 21 uczniów,
Trasa nr 3:
Rusiec – Dąbrowa Rusiecka – Rusiec na odcinku 10 km – 33 uczniów,
Trasa nr 4:
Rusiec – Dębina – Żary – Rusiec na odcinku 9 km – 10 uczniów,
Trasa nr 5:
Wola Wiązowa – Wincentów - Dęby Wolskie – Kolonia Dęby Wolskie – Annolesie –
Mierzynów - Wola Wiązowa na odcinku 14 km – 67 uczniów,
Trasa nr 6:
Wola Wiązowa – Nowa Wola – Prądzew – Kurówek Prądzewski – Wola Wiązowa na
odcinku 15 km – 32 uczniów,
Trasa nr 7
Wola Wiązowa – Aleksandrów – Dąbrówki Kobylańskie – Wola Wiązowa na odcinku 14
km – 33 uczniów.
Bilety w roku szkolnym 2017/2018 obejmować będą następujące trasy dowozu
i odwozu uczniów:
Trasa nr 1:
Rusiec – Kuźnica – Leśniaki – Pawłów – Rusiec na odcinku 18 km – 36 uczniów,
Trasa nr 2:
Rusiec – Zalasy – Antonina – Rusiec Kolonia – Rusiec na odcinku 13 km – 13 uczniów,
Trasa nr 3:
Rusiec – Dąbrowa Rusiecka – Rusiec na odcinku 10 km – 38 uczniów,
Trasa nr 4:
Rusiec – Dębina – Żary – Rusiec na odcinku 9 km – 9 uczniów,
Trasa nr 5:
Wola Wiązowa – Wincentów - Dęby Wolskie – Kolonia Dęby Wolskie – Annolesie –
Mierzynów - Wola Wiązowa na odcinku 14 km – 63 uczniów,
Trasa nr 6:
Wola Wiązowa – Nowa Wola – Prądzew – Kurówek Prądzewski – Wola Wiązowa na
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odcinku 15 km – 33 uczniów,
Trasa nr 7
Wola Wiązowa – Aleksandrów – Dąbrówki Kobylańskie – Wola Wiązowa na odcinku 14
km – 29 uczniów.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie
dowozu do szkół i przedszkoli oraz w drodze powrotnej.
Wykonawca podczas świadczenia każdego przewozu zobowiązany jest zapewnić
uczniom dodatkowo opiekuna. Funkcję opiekuna może sprawować wyłącznie osoba
pełnoletnia. Osoba pełniąca funkcję opiekuna będzie zobowiązana w szczególności do:
zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przewozu do przedszkoli i szkół, zapewnienia
bezpiecznego wsiadania do pojazdu oraz wysiadania z pojazdu dzieci, zapewnienia
opieki podczas przejścia uczniów z autobusu do budynku szkoły, opieki i zwracanie
uwagi na właściwe zachowanie się dzieci w czasie przejazdu.
Liczby uczniów są wielkościami prognozowanymi i mogą się zmieniać w trakcie
realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras i godzin w
przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w organizacji roku szkolnego
(np. skrócenie lekcji czy zamknięcie szkoły). Wykonawca powinien dostosować się do
zaistniałej sytuacji, o której zostanie zawiadomiony przez Zamawiającego.
Uczniowie z wszystkich w/w tras muszą być dowiezieni na zajęcia szkolne na godzinę
8.00. Zajęcia lekcyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu odbywać się będą dwa
razy w tygodniu od 8.00 do 13.30, trzy razy w tygodniu od 8.00 do 14.35.
Zajęcia lekcyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Wiązowej odbywać się będą
raz w tygodniu od 8.00 do 13.30, cztery razy w tygodniu od 8.00 do 14.25.
Szczegółowy harmonogram dowozu dzieci do szkół przekażą Dyrektorzy szkół
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.
W przypadku awarii autobusu Wykonawca podstawi niezwłocznie, autobus spełniający
właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. W przypadku niemożności
zrealizowania przewozu Wykonawca pokryje dodatkowo koszty przewozu wynikłe
z wykonania usługi przez podmiot zastępczy wybrany przez Zamawiającego.
Ze względu na różne kierunki dojazdu uczniów do szkół oraz różne odległości
występujące pomiędzy poszczególnymi miejscowościami przedstawionymi w ofercie,
Wykonawca zobowiązany jest do podania jednej uśrednionej ceny biletu miesięcznego
dwustronnego (dowóz i odwóz).

ROZDZIAŁ III. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH
I CZĘŚCIOWYCH
1.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
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ROZDZIAŁ IV. INFORMACJE O PLANOWANYM ZAWARCIU UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

ROZDZIAŁ

V.

WYMAGANIA

DOTYCZĄCE

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ VI. INFORMACJE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYH
Zamawiający dopuszcza udzielenia zamówień uzupełniających o wartości nie większej
niż 20% zamówienia podstawowego.

ROZDZIAŁ VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA
Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia
podwykonawcom. W takim przypadku jest zobowiązany do wykazania w formularzu
ofertowym części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcą.
ROZDZIAŁ VIII. AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ IX. ZALICZKI
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

ROZDZIAŁ X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ XI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy zrealizować w terminie:
od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. (tj. do końca roku szkolnego) za wyjątkiem
dni wolnych od nauki, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432
z późn. zm).
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ROZDZIAŁ XII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
SPOSOBU DOKONANIA OCENY TYCH WARUNKÓW
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia
do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu
na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. –Pzp, na potwierdzenie spełnienia
warunków Wykonawca musi dostarczyć: koncesję, zezwolenie lub licencje, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie
działalności gospodarczej w zakresie krajowego przewozu osób pojazdami
samochodowymi, - zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób
w krajowym transporcie drogowym w ramach linii regularnych obejmujące trasy
wskazane w rozdziale II, pkt. 1,2,3,4,5,6,7 dokumentu SIWZ, - aktualny odpis
z
właściwego
rejestru
lub
z
centralnej
ewidencji
i
informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- posiada 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.
3) posiadają wiedzę i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
za spełnienie powyższego warunku, Zamawiający uzna pisemne oświadczenie
Wykonawcy w tym zakresie (załącznik nr 2 do SIWZ);
4) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada
minimum 4 autobusy z taką ilością miejsc siedzących, aby spełniały wymagania
określone w rozdz .II, pkt. 1,2, 3,4,5,6,7 i zamontowanymi kasami fiskalnymi.
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5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.
2.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 Ustawy,
2) warunki określone w ust. 1 musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców
lub wszyscy Wykonawcy łącznie.

3.

Ocena spełnienia warunków określonych w ust. 1 dokonywana będzie zgodnie
z formułą „spełnia/nie spełnia”, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów
oraz oświadczeń, których wykaz zawiera rozdział XIII SIWZ.

4.

Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi
wynikać, iż Wykonawca spełnia ww. warunki. W przypadku wątpliwości,
co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać Wykonawców
w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.

ROZDZIAŁ XIII. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
1.

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.

2.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w ust. 1 składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości. Powyższy dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.

3.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 3
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
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notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Powyższy
dokument musi być wystawiony z zachowaniem terminów, o których mowa
w ust. 3.
4.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
dokumenty określone w ust. 1-3 potwierdzające, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postępowania – składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą

solidarną

odpowiedzialność

za niewykonanie

lub

nienależyte

wykonanie zobowiązania,
2) zobowiązani

są

ustanowić

Pełnomocnika

do

reprezentowania

ich

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się,
że

pełnomocnictwo

do

podpisania

oferty

obejmuje

pełnomocnictwo

do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć
formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych
do

oferty

dokumentów,

wszelka

korespondencja

prowadzona

będzie

z Pełnomocnikiem;
5. 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 stosunków.
Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
on 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.
6. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
(załącznik nr 2 do SIWZ). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia oświadczenie to składa przynajmniej jeden z wykonawców
lub wszyscy Wykonawcy złożą oświadczenia lub wspólne oświadczenie, że łącznie
spełniają te warunki.
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7. Oświadczenie o

braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(załącznik nr 3 do SIWZ).
8.

Ponadto Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi złożyć listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej (zgodnie z oświadczeniem załącznik nr 5 do SIWZ).

9.

Pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawców
działających wspólnie w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo
do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy objętej przedmiotem
niniejszego zamówienia publicznego.

10. Oferta musi ponadto zawierać poza dokumentami wyżej wymienionymi:
a) wypełniony formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1
do SIWZ,
b) oświadczenie o grupie kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ,
c) wykaz autobusów – załącznik nr 6 do SIWZ.
ROZDZIAŁ XIV. PODWYKONAWCY

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia za pośrednictwem
podwykonawcy lub podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia
tej części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcą w formularzu oferty.

ROZDZIAŁ XV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy
Zamawiającym oraz Wykonawcami będą przekazywane faksem (nr 43 6766290)
lub drogą elektroniczną e-mail: jagoda.olejnik@rusiec.pl – nie dot. oferty
i dokumentów składanych wraz z ofertą.

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia
otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniema, że pismo
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wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę lub
na podany kontakt elektroniczny zostało mu doręczone w sposób umożliwiający
zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie,
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
do składania ofert.
4. Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, bez ujawniania
źródła zapytania.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie,
przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia i zamieści także na stronie internetowej. Każda
wprowadzona zmiana staje się częścią tej Specyfikacji. Modyfikacja treści SIWZ nie
może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz
sposobu oceny ich spełnienia.
6. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy
odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających
zachowania pisemności postępowania.
7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
8. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, jednak nie później niż na dwa dni
przed upływem terminu składania ofert, faksem lub drogą elektroniczną wszystkim
Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
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ROZDZIAŁ XVI. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia Panią
Inspektor ds. zamówień publicznych – Jagodę Olejnik, fax. 43/6766290 lub e-mail.
jagoda.olejnik@rusiec.pl

ROZDZIAŁ XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od dnia
upływu terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek
Zamawiającego może przedłużyć termin, 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 okres,
nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ XVIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko
jedna cena oferty. Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert.

3.

Oferta musi spełniać wszystkie warunki zawarte w SIWZ.

4.

Oferta

powinna

być

złożona

w

takiej

formie,

która

uniemożliwi

jej

zdekompletowanie.
5.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

6.

Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione
w czytelny sposób, parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną
do podpisywania oferty.

7.

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione
do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - zgodnie
z wpisem do właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty,
reprezentowania

Wykonawcy

w

postępowaniu

i

zaciąganiu

zobowiązań

w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być
ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do
właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty.
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8.

Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie naniesiony znak,
z którego można odczytać co najmniej nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest
nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska (podpis skrócony) to znak
musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczątki), z którego można odczytać
co najmniej nazwisko podpisującego.

9.

Wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą zostać dostarczone w formie
oryginałów lub czytelnych kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem
(nie dotyczy Pełnomocnictwa) przez Wykonawcę oraz winny być sporządzone
w języku polskim. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym
muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez
Wykonawcę.

10. Dokumenty przedstawione w formie oryginałów oraz kserokopii muszą być
parafowane przez osobę/osoby upoważnione do podpisania oferty. Niezależnie od
powyższego dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą
"za zgodność z oryginałem" i poświadczone parafą z imienną pieczątką.
11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości co do jej oryginalności.
12. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
dane te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty, opisanej:
"Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa" oraz wskazać numery stron
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W innym przypadku wszystkie
informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być
udostępnione pozostałym wykonawcom razem z protokołem postępowania.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.
13. Uwzględnione zostaną wyłącznie oferty dostarczone w terminie, spełniające
warunki ustawy, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom
i wymogom podanym w niniejszej SIWZ.
14. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione
w niniejszej SIWZ.
15. Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

-------------------------------------------Strona 11

16. Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia
musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich
wykonawców występujących wspólnie.
17. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach:
1) Koperta zewnętrzna nieprzezroczysta, winna być zaadresowana na
Zamawiającego, zabezpieczona przed otwarciem i zawierać oznaczenie:
Gmina Rusiec
ul. Wieluńska 35
97 – 438 Rusiec
Oferta w postępowaniu na:
Przetarg nieograniczony:
DOWÓZ I ODWÓZ UCZNIÓW DO I ZE SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM
2016/2017 i 2017/2018
Nie otwierać przed dniem 04.04.2016 r., godz. 10.30
2) koperta wewnętrzna, winna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę,
tak, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
18. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu
do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze
wycofania oferty przed ostatecznym terminem składania ofert należy pisemnie
zawiadomić Zamawiającego.
19. Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie
z dopiskiem "ZMIANA". Na kopercie musi znajdować się nazwa Wykonawcy,
dokładny adres i numer telefonu Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci).
20. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie
terminu składania ofert.
21. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymogami ponosi Wykonawca
(np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji, niedostarczenie jej
na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ).
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ROZDZIAŁ XIX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.

Miejsce składania ofert – w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Rusiec,
ul. Wieluńska 35, 97 – 438 Rusiec, Pokój nr 16
Termin składania ofert – do 04.04.2016 r. godz. 10:00.

2.

Miejsce otwarcia ofert – w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Rusiec,
ul. Wieluńska 35, 97 – 438 Rusiec, Pokój nr 3
Termin otwarcia ofert – do 04.04.2016 r. godz. 10:30.
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

ROZDZIAŁ XX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Wykonawca podaje w ofercie jedną uśrednioną cenę (brutto i netto)
biletu miesięcznego dla ucznia oraz podatek VAT.
2. Cenę należy podać w Formularzu ofertowym.
3. Cenę należy podać w złotych polskich (PLN) wraz z podatkiem VAT
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku i powinna być ona podana
liczbowo i słownie.
4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza
się cen wariantowych.
5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
ROZDZIAŁ XXI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
1. Rozpatrując oferty komisja przetargowa w pierwszej kolejności sprawdzi, czy
Wykonawca nie podlega wykluczeniu (zgodnie z przepisem art. 24 ustawy). Następnie
sprawdzi, czy oferty złożone przez niewykluczonych Wykonawców nie podlegają
odrzuceniu (zgodnie z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy).
Następnie Zamawiający dokona oceny ofert nie odrzuconych i wybierze spośród nich
ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium określonego poniżej.
2. Ocena ofert.
1) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert (w zakresie przewidzianym w art. 87 ust.1
ustawy). Wszelkie żądane przez Zamawiającego wyjaśnienia powinny być udzielane na
piśmie niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu zapytania.
2) działając na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Zamawiający poprawi w tekście oferty
oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem
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konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na
niezgodności oferty ze specyfikacją nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
UWAGA: Wykonawca, który otrzymał od Zamawiającego zawiadomienie o sposobie
poprawienia omyłki polegającej na niezgodności oferty ze SIWZ, a nie powodującej
istotnych zmian w treści oferty, zobowiązany jest ustosunkować się niezwłocznie do
tego poprawienia. Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 7 ustawy Zamawiający odrzuca ofertę,
jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie takiej omyłki.
3. Oferty oceniane będą na podstawie jednego kryterium, tj. ceny za wykonanie
przedmiotu zamówienia:
Cena oferty = Najniższa oferowana cena x 100
Cena oferty badanej
Co = Noc x100
Cob
4. Oferta najkorzystniejsza (wygrywająca przetarg) to ta, która uzyska największą ilość
punktów (obliczonych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).
5. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie
Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Wykonawca,
którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony na piśmie o wynikach
przetargu.
6. Zgodnie z przepisem art. 94 ust.2 ustawy, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie
wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
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ROZDZIAŁ XXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZLICZANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ
Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej.
ROZDZIAŁ XXIII. CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZY OTWARCIU I OCENIE OFERT
1. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich
składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich
otwarcia;
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3. Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone nazwy (firmy), adresy Wykonawców
oraz ceny, terminy wykonania, warunki płatności zawarte w złożonych ofertach;
4. Zamawiający sprawdzi czy Wykonawcy spełniają warunki określone w SIWZ oraz
w Ustawie;
5. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert;
6. Komisja Przetargowa proponuje wybór oferty najkorzystniejszej, przez co należy
rozumieć ofertę, która otrzymała najwyższą liczbę punktów.
ROZDZIAŁ XXIV. ODRZUCENIE OFERTY, UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1. jest niezgodna z ustawą;
2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp;
3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;
5. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
6. 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;
7. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
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Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden
wniosek

o

dopuszczenie

do

udziału

w

postępowaniu

od

wykonawcy

nie podlegającego wykluczeniu,
2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający

zamierza

przeznaczyć

na

sfinansowanie

zamówienia,

chyba

że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
3. w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy, zostały złożone oferty
dodatkowe o takiej samej cenie,
4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć,
5. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

ROZDZIAŁ XXV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Oferta, dla danej części zamówienia, która otrzyma najwyższą wynikową ilość
punktów

zostanie

uznana

za

najkorzystniejszą,

pozostałe

oferty

zostaną

sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i
nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego
ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne;
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
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4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2 ustawy pzp, po którego
upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza
informacje, o których mowa w pkt. 2.1) na stronie internetowej oraz w miejscu
publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
4. Zamawiający zawrze umowy z wybranymi w sprawie zamówienia publicznego
z wybranymi Wykonawcami w trybie art. 94 Ustawy.
5. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie
uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba,
że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.
6. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
w

sprawie

zamówienia

publicznego, umowy

regulującej

współpracę

tych

wykonawców.
ROZDZIAŁ XXVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO/PROJEKT UMOWY

1. Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez Wykonawcę poprzez złożenie oferty
odpowiadającej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wybór tak
skonstruowanej oferty przez Zamawiającego, stanowią integralną część umowy.
2. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
określa załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy oraz określa warunki zmian
(w granicach dyspozycji art. 144 ust.1):
1) cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) podana w formularzu oferty
będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania,
2) Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za wykonanie zobowiązań
wynikających z Umowy o ile niewykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły
wyższej,
3) Strona, która zamierza żądać zwolnienia z powodu siły wyższej zobowiązana jest
powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu,
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4) Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą
się na nią.
ROZDZIAŁ

XXVII.

POUCZENIE

O

ŚRODKACH

OCHRONY

PRAWNEJ

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,
przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy (art. 179-198).

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22)
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 24)
Załącznik nr 4 – Projekt umowy
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 – Wykaz autobusów

Zatwierdzam w imieniu Zamawiającego
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