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I. Nazwa i adres zamawiającego:  

      Zamawiający:  Gmina Olkusz - Gimnazjum nr 4 im. C.K. Norwida w Olkuszu 

      Adres:            32-300 Olkusz, ul. Kosynierów 14 

      Telefon:          032/641 37 90 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia.  

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieorganicznego o wartości nie 

przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej 

„ustawą Pzp”. Rodzaj zamówienia – usługa. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Dowożenie uczniów z miejsca zamieszkania do 

Gimnazjum nr 4 im. C.K. Norwida w Olkuszu w roku szkolnym 2017/2018” 
 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dowóz uczniów z miejsca zamieszkania do Gimnazjum 

nr 4 im. C. K. Norwida zgodnie z imiennym wykazem uczniów sporządzonym przez dyrektora 

szkoły na następujących trasach dowozu i odwozu: 

 

TRASA I 

1) Zederman – Kogutek - Gimnazjum Nr 4  Olkusz. Szacunkowa liczba uczniów na trasie - do 27 

uczniów oraz nauczyciel opiekun. 

TRASA II 

2) Braciejówka – Troks – Podlesie- Pazurek – Rabsztyn - Gimnazjum Nr 4 Olkusz. Szacunkowa 

liczba uczniów na trasie - do 26 uczniów oraz nauczyciel opiekun. Na tej samej trasie, odcinek 

Troks - Szkoła Podstawowa w Braciejówce – do 32 uczniów oraz nauczyciel opiekun. 

TRASA III 

3) Podgrabie - Bogucin Mały - Czarny Las – Pomorzany - Gimnazjum Nr 4 Olkusz. Szacunkowa 

  liczba uczniów na trasie - do 33 uczniów oraz nauczyciel opiekun. 

TRASA IV 

4) Zadole - Kosmolów - Wiśliczka – Sieniczno – Olewin - Gimnazjum Nr 4 Olkusz. Szacunkowa 

liczba uczniów na trasie - do 49 uczniów oraz nauczyciel opiekun. 

            

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości uczniów objętych dowozem, w wyniku   

sytuacji nieprzewidzianych w momencie podpisania umowy, np. związanych ze zmianą miejsca 

zamieszkania. W związku z tym przewiduje się możliwość zmiany miesięcznego wynagrodzenia 

za wykonaną usługę.  

 

4. Szczegółowy harmonogram dowozu po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły Wykonawca dostarczy 

niezwłocznie Zamawiającemu. 

 

5. Miejscem wsiadania i wysiadania uczniów na wyznaczonych trasach będą istniejące przystanki 

autobusowe. 

 

6. W czasie dowozu i w drodze powrotnej szkoła zapewnia opiekę nad uczniami. Zamawiający 

wymaga, aby w trakcie przewozu każdy uczeń oraz opiekun miał miejsca siedzące. 

 

7. Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa przewozu uczniów, realizacja przedmiotu zamówienia 

musi odbywać się  przy pomocy autobusów o odpowiednim stanie technicznym, sprawnych                         

i dopuszczonych do ruchu, z aktualnym badaniem technicznym, spełniających wymogi estetyczne, 

ogrzewanych. 



 3 

 

8. W przypadku  uszkodzenia lub awarii autobusu, maksymalny dopuszczalny czas na podstawienie     

      sprawnego technicznie pojazdu zastępczego nie może przekroczyć 30 minut. 

 

9. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej tras dowozu, w szczególności sprawdzenie ilości 

kilometrów na poszczególnych trasach w celu uzyskania informacji koniecznych do      

przygotowania ofert. Koszty wizji lokalnych ponosi wykonawca. 

 

10. Wspólny Słownik Zamówień CPV 

60.10.00.00-9 - usługi w zakresie publicznego transportu drogowego. 

 

IV. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne trasy dowozu 

wymienione w punkcie III – opis przedmiotu zamówienia. 

 

V. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenia takich zamówień. 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w  art. 67 ust. 1 

pkt 6 ustawy Pzp. 

 

VI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający 

wymaga lub dopuszcza ich składanie. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  
 

VII. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.  

 

1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, które w okresie realizacji zamówienia będą 

wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia tj. kierowców (na każdą trasę 

odrębnie) posiadających wymagane przepisami prawa uprawnienia do kierowania pojazdami.  

 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
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datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 

szczególności  imiona, nazwiska, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 

 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w 

istotnych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez 

wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w punkcie 1 czynności.  

 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

 

6. Powyższy wymóg określony w punkcie 1 dotyczy również podwykonawców wykonujących 

wskazane wyżej prace (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp). 

 

VIII. Termin wykonania zamówienia. 

 

Zamówienie należy wykonać w terminie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. W roku 

szkolnym 2017/2018 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych                   

i innych dni dodatkowo wolnych od nauki, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. 

 

IX. Warunki udziału  w postępowaniu. 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu 

określone przez Zamawiającego. 

 

2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą  ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej 

wymienione warunki dotyczące:    

 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 
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Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że posiada      

licencje w zakresie krajowego transportu drogowego osób wydaną na podstawie ustawy                    

z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz.1414). 

 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

           Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) Zamawiający wymaga dysponowaniem potencjałem technicznym, czyli środkami 

transportu dopuszczonymi do ruchu zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o 

ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128) tj. autobusami mającymi zdolność 

przewozową (liczbę miejsc siedzących) odpowiednią do liczby przewożonych dzieci na 

poszczególnych trasach tj.: 

                 - trasa nr 1 autobus o liczbie miejsc siedzących co najmniej 28  (oprócz kierowcy), 

       - trasa nr 2 autobus o liczbie miejsc siedzących co najmniej 33  (oprócz kierowcy), 

                  - trasa nr 3 autobus o liczbie miejsc siedzących co najmniej 34  (oprócz kierowcy), 

      - trasa nr 4 autobus o liczbie miejsc siedzących co najmniej 50  (oprócz kierowcy), 

     posiadającymi aktualne badania techniczne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra  

     Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz  

     zakresu ich niezbędnego wyposażenia.  

 

b) Zamawiający wymaga również dysponowania osobami posiadającymi kwalifikacje 

zawodowe tj. co najmniej jednym kierowcą (na każdą trasę odrębnie) posiadającym 

uprawnienia określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym i ustawie o transporcie 

drogowym, tzn. prawo jazdy kategorii „D”. 

         

3.  Wymagania dotyczących możliwości korzystania przez Wykonawcę ze zdolności 

technicznych i zawodowych innych podmiotów: 

 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania  warunków udziału w niniejszym 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub 

jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – artykuł 22a 

ust.1 ustawy Pzp. 

 

2.  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu,  że realizując zamówienie będzie dysponował niezastąpionymi zasobami 

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeb realizacji zamówienia (art.22a ust.2 

ustawy Pzp) 

 

 

3.  Zamawiający ocenia, czy udostępnienie wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe , pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 

postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego przedmiotu podstawy wykluczenia, o 

których mowa w art.24 ust.1 pkt.13-22 (art.22a ust.3 ustawy Pzp) 

 

4.  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te realizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art.22a ust.4 ustawy Pzp) 
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5.  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o których mowa w pkt.1 , nie 

potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków, udziału w postępowaniu lub zachodzą 

wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda , aby wykonawca w 

terminie określonym przez zamawiającego:  

a) Zastąpi ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub  

b) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa powyżej w pkt.1 

 

6.  Jeżeli wykonawca wykazuje spełnianie warunków powołuje się na zasoby innych podmiotów 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w 

zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu- zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym. 

 

7.  W celu oceny czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów na 

zasadach określonych w art.22a Pzp będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 

łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do innych zasobów, 

zamawiający może zażądać dokumentów , które określają w szczególności: 

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego przedmiotu,  

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu   

zamówienia publicznego, 

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego , 

- czy inny podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega odniesieniu do warunków 

udziału postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia zrealizują usługi , których wskazane zdolności dotyczą 

 
.         

X. Podstawy wykluczenia z postępowania  
 

1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy 

Pzp. 

2. Postawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, stosownie do treści 

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe– art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp; 

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych – art. 24 

ust. 5 pkt 2) ustawy Pzp; 

c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło 

do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania – art. 24 ust. 5 pkt 4) ustawy Pzp; 
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4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne  

okoliczności czynu wykonawcy uzna za wystarczające dowody przestawione na podstawie art. 24 

ust 8 ustawy Pzp. 

 

5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

XI. Wykaz oświadczeń lub  dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału 

          w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia: 

 

1.Wykaz oświadczeń  w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania: 

 

      1).Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania   

        stanowiące  wstępne  potwierdzenie ,że wykonawca nie podlega wykluczeniu  oraz  spełnia    

        warunki  udziału  w postępowaniu    – załącznik nr  2 i 3  do niniejszej SIWZ; 

         

a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się  

na ich zasoby , warunków udziału w postępowaniu składa także odrębne  oświadczenie  dla 

każdego z tych podmiotów; 

b) W przypadku  wspólnego ubiegania się o zamówienie  przez wykonawców, oświadczenia  

składa każdy  z wykonawców  wspólnie ubiegających  się o zamówienie; 

c) Jeżeli wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia  z udziału  w postępowaniu składa 

oświadczenie  dla tych podwykonawców . 

     

     2. Zgodnie z art.26 ust.2 ustawy  Pzp przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie  

wykonawcę , którego oferta  została   najwyżej oceniona do złożenia  w wyznaczonym terminie , nie 

krótszym niż 5 dni , aktualnych na dzień złożenia oświadczeń  lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności o których  mowa w art.25 ust1 ustawy Pzp, tj;   

 

1).Aktualnego 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.51 pkt 1 ustawy.  

 

2).Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób . 

 

3)  Oświadczenie , że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają 

wymagane uprawnienia – kwalifikacje zawodowe kierowcy autobusowego, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 20.06.1997r. prawo o ruchu drogowym i ustawy z dnia 6.09.2001r. o 

transporcie drogowym, tzn. prawo jazdy kat. D – zał. Nr.4 

 

4)  Wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu  wykonania zamówienia  

      publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zał. Nr 5 do  

      SIWZ.   

5).Informację Wykonawcy  o  przynależności do grupy kapitałowej   –zał. Nr 6  

 

3.Dokumenty mogą być przedstawione  w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych” za   

   zgodność z oryginałem”  przez osoby uprawnione / upoważnione do reprezentowania  Wykonawcy.  

   W przypadku , gdy przedstawiona  kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi  wątpliwości ,    

   co do jej, Zamawiający może zażądać potwierdzenia oryginału lub notarialnie potwierdzonej  kopii   

   dokumentu. 
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4.Oświedczenie składane przez wykonawcę i inne podmioty, na których  zdolnościach  lub sytuacji     

    polega wykonawca  na zasadach  określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców,   

    składane są  w oryginale. 

 

5.Pozostałę dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa wyżej ,składane są w oryginale lub   

   kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

 

6.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego   

   zdolnościach lub sytuacji polega  wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegających się  o udzielenie  

   zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów , które każdego z nich  

   dotyczą. 

 

XII . Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami  

        oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób  uprawnionych 

        do porozumiewania się z Wykonawcami.  
a) Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z treścią "Specyfikacji”, w szczególności punktami    

dotyczącymi wykazu dokumentów i oświadczeń  oraz wzorem  umowy.    

b) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych     

warunków zamówienia , zgodnie z zasadami wynikającymi z art.38 ust. 1- 2 ustawy.  

             c)   Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał  

                   specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz  zamieści na     

                   stronie internetowej. 

 

              d)  W uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem  

                  terminu składania ofert, zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

                  Dokonaną zmianę specyfikacji  zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim  

                    wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści  

                   na stronie internetowej. 
 

e) Wszelkie oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy     

               przekazywać będą pisemnie lub faksem . 

 

         f)   Zamawiający nie przewiduje porozumiewania się pocztą elektroniczną.  

 

         g) Zamawiający  wezwie Wykonawców , którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych  

             przez Zamawiającego  oświadczeń lub dokumentów, lub innych dokumentów niezbędnych 

             do przeprowadzenia  postępowania , oświadczeń lub dokumentów, które są niekompletne,  

             zawierają błędy lub  budzą wskazane  przez Zamawiającego  wątpliwości , do ich złożenia,  

              uzupełnienia, lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie  przez siebie   

             wskazanym.   

        h)Jeżeli Wykonawca nie  złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe   

            pełnomocnictwa, Zamawiający  wezwie  do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,  

            chyba że mimo  ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby  

            unieważnienie postępowania. 

 

      i)    Pracownikiem zamawiającego uprawnionym do porozumiewania się  z wykonawcami jest  

          Anna Buda  - sekretariat Gimnazjum Nr 4  w Olkuszu  , w dniach pracy od godz. 8
00

 – 14
00 

. 

 

  XIII. Wymagania dotyczące wadium. 

         Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
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   XIV.  Termin związania ofertą.  

        1. Wykonawca jest  związany ofertą  przez 30 dni licząc od  dnia, w którym upływa termin  

            składania ofert. 

        2.Bieg terminu związania z ofertą  rozpoczyna się wraz z upływem  terminu składania ofert. 

 

  XV. Opis sposobu przygotowania ofert . 

      1.Wymagania ogólne: 

          1)Każdy wykonawca może złożyć ofertę na wykonanie jednej lub  więcej części zgodnie z   

             Formularzem ofertowym stanowiący załącznik  nr  1  do niniejszej SIWZ. 

         2) Oferta musi być złożona  w formie pisemnej , zgodnie  z wymaganiami  opisanymi w  

             niniejszej SIWZ 

         3) Ofertę  należy sporządzić  w języku polskim , w sposób czytelny  i trwały . 

 

     2. Zawartość oferty  i sposób  jej przedstawienia.  

     Oferta powinna składać się z: 

1) formularza ofertowego – sporządzonego zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ 

2) oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu( zał. nr 2 ) 

3) oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia  z postępowania  ( zał. nr 3 ) 

4) zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do  dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy),    

        

5)  Oferta powinna być umieszczona w zaklejonej kopercie i  oznaczona  napisem:  

                    

 

                     Nazwa i adres Wykonawcy 

                      Nr telefonu: 

                     Znak  sprawy : 

         Oferta na przetarg „Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów z miejsca zamieszkania   

        do Gimnazjum nr 4 im. C.K. Norwida  w  Olkuszu  w roku szkolnym  2017/2018” 

 

               Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wypełnionym   i podpisanym 

formularzu  oferty wg zał. nr 1 . 

        

XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

        1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Gimnazjum Nr 4  im. C.K. Norwida   

           ul. Kosynierów 14,   32-300   Olkusz   ( sekretariat ) w terminie do  dnia.30.06.2017 r. 

          do godziny  9:00 

      2.Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcom..  

      3. Celem dokonania zmian bądź poprawek – Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę           

         i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ   

         terminu składania ofert.  

   4.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu  30.06.2017 o godzinie  9:15 

            pok.  5 C .    

     5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia. 

     6. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawca może być obecny przy otwieraniu ..  

     7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na  

         sfinansowanie zamówienia. 

      8.Podczas otwarcia ofert podana będzie nazwa (firmy) oraz adres wykonawców, a także informacje    

         dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, czasu podstawienia pojazdu zastępczego w     

         czasie awarii. 
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      9.Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zamawiającego      

          informacje dotyczące: 

1) Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

2) Firm oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

3) Ceny, terminu wykonania zamówienia, czasu podstawienia zastępczego pojazdu w razie 

awarii 

XVII. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

Cena oferty winna zawierać cenę jednostkową w tym  należny  podatek  VAT  za 1 szkolny bilet 

miesięczny  na poszczególne trasy dowozu, podaną  cyfrowo i słownie. W cenie tej należy uwzględnić 

całość kosztów wynikających z wykonywania przedmiotu zamówienia. Cena w ofercie powinna być 

określona z dokładnością do jednego grosza. 

Wynagrodzenie miesięczne stanowić będzie  iloczyn ceny jednostkowej za 1 szkolny bilet miesięczny  

i liczby uczniów w danym  miesiącu na danej trasie dowozu. 

Wartości te należy wpisać w załączniku stanowiącym integralną część oferty. 

 

XVIII.    Opis kryteriów , którymi  zamawiający będzie się kierował  przy wyborze oferty i  ich  

znaczenie oraz sposób oceny ofert 

 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te  oferty, które zostaną określone jako  zgodne z 

wymogami określonymi w niniejszej specyfikacji .  

2. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami : 

  1)  Cena brutto za 1 szkolny bilet miesięczny       -        60%       

2)  Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii -20 %    . 

3) Termin  płatności  - 20 %   

3. Sposób obliczania wartości punktowych kryteriów: 

1) Kryterium „cena”: 60 pkt   - C¹ 

Maksymalną liczbę punktów w kryterium „Cena oferty” otrzymuje oferta z najniższą ceną. 

Liczba punktów przyznana ofercie w tym kryterium zostanie określona z następującym 

wzorem: 
            cena oferty najniższej      

C ¹=    cena oferty badanej     x   60   
 

C  ¹-  wartość punktowa  ocenianego  kryterium  

       Osiągnięta wartość procentowa wg. powyższego wzoru będzie odpowiadała uzyskanej liczbie        

       punktów. Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 60pkt. 

 

2) Kryterium czas podstawienia pojazdu zastępczego  :  20 pkt -  C² 

  

Zamawiający dokona oceny tego kryterium następująco: 

           
         Czas podstawienia  najkrótszy 

C² =  ----------------------------------   x  20       

           czas   badany  

 

C  ²-wartość punktowa  ocenianego  kryterium  

 

     Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 20 punktów. Zamawiający nie dopuszcza czasu   

     dłuższego niż 30 min. na postawienie autobusu. 

 

 

3)     Termin płatności :  20 pkt.-C³ 
              T o 

                      C³=  ---------  x  20  
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                                T  max 

                              

                               Gdzie:  

                                 C³  -   ilość punktów za termin płatności  

                                 To    -   termin płatności  oferty rozpatrywanej 

                                 T max-  najdłuższy termin  płatności  

       Zamawiający zastrzega, iż minimalny  termin płatności  wynosi 14 dni , natomiast maksymalny  

       termin  płatności wynosi 30 dni. W przypadku , gdy Wykonawca  zaoferuje nie termin płatności    

       dłuższy niż 30 dni. Zamawiający do oceny i do umowy przyjmie termin płatności 30 dni. 

        W przypadku, gdy n Wykonawca nie  wpisze oferowanego terminu płatności Zamawiający do    

        oceny i   umowy przyjmie  termin płatności  tj,  14 dni.  

  

4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Najwyższa suma punktów decyduje o wyborze oferty. Maksymalnie wykonawca może uzyskać 

100 pkt.  

 

Ogólna ilość uzyskanych punktów (   C   ) nie może przekroczyć 100.  

 

 XIX.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty    

          w celu zawarcia umowy. 

 

1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców, o 

a) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) , albo imię i nazwisko, siedzibę, 

albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy , albo imiona i nazwiska, siedziby , albo 

miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertą w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację 

b) Wykonawcach , którzy zostali wykluczeni 

c) Wykonawcach , których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty,  

d) Unieważnienie postępowania 

 

2. Informacje , o których mowa w pkt.1 lit a) i d)  zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

oraz miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie 

3. Z wykonawcą  , który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa (zał.nr 7). 

4.   Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wyznaczony przez zamawiającego . 

5.  Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia polisy lub   

            innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności  

            cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówień, ważnej 

            przez okres obowiązywania umowy, na kwotę minimum  50.000,oo zł. 

6. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia i o wyborze najkorzystniejszej oferty , jeżeli zawiadomienie to zostało 

przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej , albo 10 dni , jeżeli przesłane 

zostało w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów o których 

mowa powyżej , jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 Pzp .  

7. Jeśli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę z pośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej ocenie, chyba że zajdą przesłanki o których mowa w art. 93 ust. 

1 Pzp . 

XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

      Zamawiający nie przewiduje  wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy . 
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XXI.  Istotne dla stron , które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego .  

          

1.  Umowa z wykonawcą , który wygra przetarg zostanie zawarta na okres  

od  1 września 2017 roku     do      30 czerwca 2018 roku 

2. Podstawą rozliczeń za  wykonane usługi jest cena za 1 szkolny bilet miesięczny            

      ustalona w drodze przetargu. 

3. Zamawiający zawrze umowy z wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejszą ofertę  

      dla danej trasy przewozowej. W przypadku gdy wykonawca złoży najkorzystniejsze  

      oferty na więcej niż jedną trasę, zostanie podpisana jedna wspólna umowa. 

      W efekcie zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia kilku umów, przy uwzględnieniu    

       zasad jak wyżej. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach: 

          1. Zmiany nazw, siedziby stron umowy, innych danych identyfikacyjnych, 

     2. Zmiany osób bezpośrednio odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu umowy. 

Zmiana postanowień umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. Zmiany umowy o których mowa w pkt. 4 mogą nastąpić na uzasadniony wniosek każdej ze 

stron umowy , a zmiana terminu nie może przekroczyć czasu trwania okoliczności 

uzasadniającej zmianę.  

6. Szczegółowe zasady i warunki realizacji umowy zawiera załącznik nr 7 

/umowa/. 

 

XXII. 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 przysługują  zgodnie 

z przepisami określonymi w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – środki ochrony 

prawnej.  

XXIII. Załączniki do SIWZ: 

 -formularz ofertowy                              zał. nr 1  

 -oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu zał. nr 2  

            -oświadczenie dotyczące przesłanych wykluczenia z postępowania           zał. nr 3  

            -oświadczenia o kwalifikacjach kierowcy autobusowego    zał. nr 4  

            -wykaz urządzeń technicznych                                                 zał. nr 5 

            -oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej    zał. nr 6 

             -projekt umowy                                                                                           zał. nr 7 

 

 

 

 


