Nr sprawy: ROA.271. 27 .2012

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Dowóz dzieci na zajęcia szkolne do szkół na terenie Gminy Dopiewo w roku szkolnym
2012/2013.

TRYB POSTEPOWANIA: przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 euro, a poniżej
wartości określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp,
organizowany zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228 ORAZ Z 2011
R. NR 5, POZ. 13 I NR 28, POZ. 143 i Nr 87, poz. 484 z późn. zm)
TERMIN SKŁADANIA OFERT : 21.08.2012 r. godz. 11.00
TERMIN OTWARCIA OFERT : 21.08.2012 r. godz. 11.30

ZATWIERDZONO DO UŻYTKU: Wójt Gminy Dopiewo - mgr Zofia Dobrowolska

Dopiewo, dnia 09.08.2012r.

1. Nazwa oraz adres zamawiającego.
Strona Zamawiająca : Gmina Dopiewo
Adres siedziby : Urząd Gminy Dopiewo ul. Leśna 1c , 62-070 Dopiewo, pow. poznański, woj.
wielkopolskie.
REGON 631258738, NIP 777-31-33 - 416
tel. (061) 81-48-331
fax. (061) 81-48-092
Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami jest: inspektor ds. zamówień publicznych –
Magdalena Pawlicka , e- mail: pawlicka@dopiewo.pl
Czas pracy urzędu:
a) w poniedziałki od 9.00 do 17.00
b) od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30
Adres strony internetowej: http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia.
Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz.
1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz. 143 i Nr 87, poz. 484 z późn. zm.) zwanej dalej
„Pzp” w trybie przetargu nieograniczonego o wartości : powyżej 14 000 euro , a poniżej
wartości określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp oraz
zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia , zwaną dalej
„SIWZ”.
3.Opis przedmiotu zamówienia.
Kod CPV: 60.10.00.00 -9 usługi w zakresie transportu drogowego
Przedmiotowe zamówienie zostało podzielone na III części , w tym I część składa się z IV
pakietów:
1. Część nr I zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dowożenie (przywóz i odwóz) dzieci na zajęcia szkolne do:
- Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dopiewie
- Gimnazjum w Dopiewie
- Gimnazjum w Skórzewie
- Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Więckowicach
- Szkoły Podstawowej w Dąbrówce ul. Malinowa 41
- Szkoły Podstawowej w Dąbrówce ul. Parkowa 1
- Szkoły Podstawowej w Dąbrowie
Dziennym dowozem na zajęcia szkolne objętych będzie około 440 uczniów. Łączna dzienna
trasa do szkół obejmuje około 323 km. Przewidywana liczba dni na realizację usługi w roku
szkolnym 2012/2013 wynosi 190. Szczegółowy zakres tras i godziny przejazdów zostaną
określone po ustaleniu planu zajęć w poszczególnych szkołach. Przewóz odbywa się przy użyciu
autobusów szkolnych. Transport ma zapewnić dowóz i odwóz dzieci.
Zamawiający zastrzega sobie: 1) prawo zmiany ilości dni świadczenia usługi, 2) prawo do
dodatkowych kursów w ramach organizacji szkoły dotyczy to np. egzaminów szkolnych, 3)
prawo do możliwości zmiany trasy.

2. Opis pakietów w części nr I zamówienia:
2.1. Pakiet I.
Dowożenie dzieci do i z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dopiewie.
Autobus dowozi dzieci z następujących miejscowości: Dopiewiec, Konarzewo, Trzcielin,
Joanka, Lisówki, Dopiewiec Leśniczówka, Dopiewiec Osiedle.
Średnia długość trasy w ciągu dnia: 57 km
Średnia liczba dzieci dowożonych: 59
Długość trasy oraz liczba dzieci w ciągu roku szkolnego może ulec zmianie.
2.2 Pakiet II.
Dowożenie dzieci do i ze szkoły w Skórzewie, Dąbrowie, Dąbrówce przy ul. Parkowa 1 oraz
w Dąbrówce przy ul. Malinowej 41
Autobus dowozi dzieci z następujących miejscowości: Gołuski, Dąbrówka, Zakrzewo,
Skórzewo, Dąbrowa, Palędzie.
Średnia długość trasy w ciągu dnia: 155 km
Średnia liczba dowożonych dzieci:
- 114 uczniów Gimnazjum w Skórzewie, ul. Ks. Stanisława Kozierowskiego 1
- 31 uczniów Szkoły Podstawowej w Dąbrówce, ul. Malinowa 41
- 30 uczniów Szkoły Podstawowej w Dąbrówce ul. Parkowa 1
- 42 uczniów Szkoły Podstawowej w Dąbrowie ul. Szkolna 41
Razem liczba dzieci wynosi: 217
Długość trasy oraz liczba dzieci w ciągu roku szkolnego może ulec zmianie.
2.3. Pakiet III.
Dowożenie dzieci do i z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Więckowicach.
Autobus dowozi dzieci z następujących miejscowości: Dąbrowa, Dąbrówka, Drwęsa, Palędzie,
Pokrzywnica, Zakrzewo, Zborowo.
Średnia długość trasy w ciągu dnia: 35 km.
Średnia liczba dowożonych dzieci wynosi: 35
Długość trasy oraz liczba dzieci w ciągu roku szkolnego może ulec zmianie.
Pakiet IV.
Odwóz dzieci z Gimnazjum w Dopiewie
Autobus dowozi dzieci z następujących miejscowości: Dopiewiec, Konarzewo, Lisówki, Joanka.
Średnia długość trasy w ciągu dnia: 46 km.
Średnia liczba dowożonych dzieci wynosi: 122
3. W przypadku reorganizacji sieci szkół na terenie Gminy Dopiewo, Zamawiający zastrzega
sobie prawo do zmiany trasy w okresie obowiązywania umowy.
4. Dojazdy z bazy na trasy i zjazdy z trasy do bazy oraz dojazd i zjazd samochodu zamiennego
nie będą wliczane w koszt usługi.
5. Poszczególne kursy zostaną uzgodnione pomiędzy stronami niezwłocznie, po rozpoczęciu
roku szkolnego na podstawie planów zajęć.
7. Każdy pojazd powinien bezwzględnie spełniać wymagania określone Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów w

zakresie niezbędnego wyposażenia (Dz. U. nr 32, poz. 262 ze zmianami), a w szczególności
wymagań dotyczących budowy autobusu szkolnego.
II. Część nr II zamówienia:
1.Dowożenie dzieci ze wsi Żarnowiec i Podłoziny do i z ZSP Dopiewo.
Bus dowozi dzieci z Podłozin i Żarnowca.
Średnia długość trasy w ciągu dnia: 30 km.
Średnia liczba dowożonych dzieci wynosi: 6
2. W przypadku reorganizacji sieci szkół na terenie Gminy Dopiewo, Zamawiający zastrzega
sobie prawo do zmiany trasy w okresie obowiązywania umowy.
3. Dojazdy z bazy na trasy i zjazdy z trasy do bazy oraz dojazd i zjazd samochodu zamiennego
nie będą wliczane w koszt usługi.
4. Poszczególne kursy zostaną uzgodnione pomiędzy stronami niezwłocznie, po rozpoczęciu
roku szkolnego na podstawie planów zajęć.
5. Każdy pojazd powinien bezwzględnie spełniać wymagania określone Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów w
zakresie niezbędnego wyposażenia (Dz. U. nr 32, poz. 262 ze zmianami), a w szczególności
wymagań dotyczących budowy autobusu szkolnego.

III. Część nr III zamówienia:
1. Dowożenie dzieci ze szkół na terenie Gminy Dopiewo na zawody sportowe oraz pływalnie
w roku szkolnym 2012/2013.
Dowóz uczniów na pływalnie obejmuje następujące szkoły:
- Szkoła Podstawowa w Więckowicach – dowóz na pływalnie w Lusowie
- Szkoła Podstawowa w Dąbrowie – dowóz na pływalnie w Suchym Lesie
- Szkoła Podstawowa w Skórzewie – dowóz na pływalnie w Poznaniu
Średnia długość trasy w ciągu tygodnia: 140 km.
Liczba dowożonych dzieci: zostanie określona na początku roku szkolnego
Dowóz uczniów na zawody sportowe: w roku szkolnym jest ok. 30 wyjazdów, jeden wyjazd ma
przeciętnie 30 km w jedną stronę i trwa łącznie (jazda + postój) ok. 7 godzin.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji pływalni na inną miejscowość.
3. Dojazdy z bazy na trasy i zjazdy z trasy do bazy oraz dojazd i zjazd samochodu zamiennego
nie będą wliczane w koszt usługi.
4. Poszczególne kursy zostaną uzgodnione pomiędzy stronami niezwłocznie, po rozpoczęciu
roku szkolnego na podstawie planów zajęć.
5. Każdy pojazd powinien bezwzględnie spełniać wymagania określone Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów w
zakresie niezbędnego wyposażenia (Dz. U. nr 32, poz. 262 ze zmianami), a w szczególności
wymagań dotyczących budowy autobusu szkolnego.

4. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych – zamówienie zostało
podzielone na III części.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających
stanowiących 20 % wartości zamówienia podstawowego – w trybie z wolnej ręki , zgodnie z art.
67 ust. 1 pkt. 6 Pzp .
7.Termin wykonania zamówienia: rok szkolny 2012/2013 .

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
8.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca musi posiadać licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r., Nr 125,
poz. 874 ze zm.).
Ocena spełniania wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu
o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty według zasady spełnia –nie
spełnia.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, licencję musi
złożyć każdy z wykonawców.
8.2) Wiedza i doświadczenie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawcy muszą udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie że
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali :
- dla części nr I zamówienia :
co najmniej jedną usługę, polegającą na dowozie dzieci do szkół, przez okres min. 1 roku
szkolnego o wartości: min. 200.000,00 zł brutto.
Wykonawca musi także załączyć dokumenty (np. referencje od Zamawiających) potwierdzające,
że usługa ta została wykonana należycie.
Ocena spełniania wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu
o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty według zasady spełnia –nie
spełnia.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja może
być złożona wspólnie.
- dla części nr II zamówienia :
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w zakresie części nr II
zamówienia.
- dla części nr III zamówienia :
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w zakresie części nr
III zamówienia.

8.3) Potencjał techniczny.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku :
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje sprzętem niezbędnym
do wykonania zamówienia tj.
a) dla części nr I zamówienia : min. 5 środkami transportu, w tym:
-jeden samochód z ilością miejsc siedzących co najmniej 45 ,
- cztery samochody z ilością miejsc siedzących co najmniej 35.
Każdy pojazd musi posiadać aktualne ubezpieczenie OC, NW oraz dokument potwierdzający
stan techniczny - dopuszczenie pojazdu do ruchu.
Ocena spełniania wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu
o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty według zasady spełnia –nie
spełnia.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja może
być złożona wspólnie.
b) dla części nr II zamówienia : min. 1 środkiem transportu (bus) , z ilością miejsc siedzących
co najmniej 8 .
Pojazd musi posiadać aktualne ubezpieczenie OC, NW oraz dokument potwierdzający stan
techniczny - dopuszczenie pojazdu do ruchu.
Ocena spełniania wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu
o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty według zasady spełnia –nie
spełnia.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja może
być złożona wspólnie.
c) dla części nr III zamówienia : min. 2 środkami transportu, w tym:
- dwa samochody z ilością miejsc siedzących co najmniej 14.
Każdy pojazd musi posiadać aktualne ubezpieczenie OC, NW oraz dokument potwierdzający
stan techniczny - dopuszczenie pojazdu do ruchu.

Ocena spełniania wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu
o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty według zasady spełnia –nie
spełnia.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja może
być złożona wspólnie.

8.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj.:
a) dla części nr I zamówienia : min. 5 kierowcami posiadającymi prawo jazdy oraz świadectwo
kwalifikacji zawodowej.
Ocena spełniania wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu
o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty według zasady spełnia –nie
spełnia.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja może
być złożona wspólnie.
b) dla części nr II zamówienia : min. 1 kierowcą posiadającym prawo jazdy oraz świadectwo
kwalifikacji zawodowej.
Ocena spełniania wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu
o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty według zasady spełnia –nie
spełnia.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja może
być złożona wspólnie.
c) dla części nr III zamówienia :
świadectwo kwalifikacji zawodowej.

min. 2 kierowcami posiadającymi prawo jazdy oraz

Ocena spełniania wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu
o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty według zasady spełnia –nie
spełnia.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja może
być złożona wspólnie.

9) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
9.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
9.1.1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja może
być złożona wspólnie.
9.1.2) koncesję, zezwolenie, licencję;
- aktualna licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
9.1.3) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że
usługi zostały wykonane należycie.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja może
być złożona wspólnie.
9.1.4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja może
być złożona wspólnie.
9.1.5) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja może
być złożona wspólnie.
9.1.6) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja może
być złożona wspólnie.
9.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:

9.2.1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 7.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi
być złożona przez każdego Wykonawcę.
9.2.2) 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 wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi
być złożona przez każdego Wykonawcę
9.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych :
9.3.1.) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 9.2.2) SIWZ
przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
9.3.2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9.3.1) , zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania.
9.4) Zgodnie z art.26 ust.2b Pzp 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.
9.5) Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu , (z wyjątkiem zobowiązania podmiotu trzeciego , które
wymaga zachowania formy pisemnej) należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (poświadczona za zgodność z oryginałem musi być
każda zapisana strona dokumentu).
9.6) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadków podmiotów trzecich, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub
tych podmiotów są poświadczana za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

10. Oferta wspólna:
10.1.Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów (np.
konsorcja/podmioty wspólne/spółki cywilne):
a) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo podpisane przez prawnie upoważnionych
przedstawicieli każdego z partnerów – winno być dołączone do oferty. Umocowanie
może wynikać także z umowy konsorcjum, jeżeli takie Wykonawca dołączy do oferty.
b) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione
w rozdziale 9 i 15.8 SIWZ złożone odpowiednio przez każdego partnera oddzielnie lub
wspólnie zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

11. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
11.1. Wykonawcy mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
11.2. Zamawiający ma obowiązek udzielić wyjaśnień na złożone zapytanie niezwłocznie ,
jednak nie później niż:
- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 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.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
11.3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym
przekazał specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz
udostępni na stronie internetowej.
11.4. Oświadczenia , wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są przez strony
postępowania pisemnie na adres Zamawiającego , za pomocą faksu na nr 61-8148-092, lub
elektronicznie na adres : pawlicka@dopiewo.pl.
11.5. Dokumenty i oświadczenia oraz pełnomocnictwa uzupełniane na wezwanie
Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy muszą zostać złożone pisemnie w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego i potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu ,
nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
12. Wymagania dotyczące wadium.
Nie dotyczy.
13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Nie dotyczy.

14. Termin związania ofertą – 30 dni licząc od dnia składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.

15. Opis sposobu przygotowania ofert.

15.1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Oferta winna być
podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadająca pełnomocnictwo załączone do oferty.
Do oferty należy dołączyć dokument lub pełnomocnictwo, z których wynika uprawnienie osoby
(osób) do składania oświadczeń woli i reprezentowania wykonawcy, jeżeli prawo to nie wynika
z rejestru. W tej sytuacji dokument lub pełnomocnictwo muszą być integralną częścią oferty.
Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej
notarialnie.
15.2. Opakowanie oferty.
Opakowanie powinno być zamknięte i oznaczone w następujący sposób:
„OFERTA PRZETARG NIEOGRANICZONY
ROA.271.27.2012
Dowóz dzieci na zajęcia szkolne do szkół na terenie Gminy Dopiewo w roku szkolnym
2012/2013.”
Na opakowaniu należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę oraz adres i nazwę
Zamawiającego: Urząd Gminy Dopiewo ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, pok. nr 5: Biuro obsługi
klienta.
15.3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
15.4. Wszystkie zapisane strony oferty muszą zostać przez wykonawcę podpisane
i ponumerowane a uzyskaną liczbę stron należy wpisać do formularza oferty.
15.5.Wszelkie naniesione przez wykonawcę zmiany muszą zostać zaparafowane.
15.6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art.
11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie zastrzec przed
dostępem dla innych uczestników postępowania, powinny być załączone do oferty w osobnym
opakowaniu z napisem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie
udostępniać innym uczestnikom postępowania”.
15.7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
a) w przypadku wycofania ofert, oferent składa pisemne oświadczenie, że wycofują swoją
ofertę złożoną w dniu..........
b) w przypadku zmian treści oferty lub uzupełnienia oferty, oferent składa oświadczenie,
że zamienia lub uzupełnia ofertę, wskazując zakres i rodzaj zmian lub uzupełnień. Jeżeli
zmiana, uzupełnienie treści oferty wymaga wymiany lub przedłożenia nowych
dokumentów – oferent składa te dokumenty. Powyższe oświadczenie, ewentualnie nowe
dokumenty winny być umieszczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej jak w pkt. 15.2. z
dopiskiem „zmiany”.

15.8. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
15.8.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem załącznika nr 1 do siwz.
15.8.2.Wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 9 SIWZ
15.8.3. Dokument lub pełnomocnictwo, z których wynika uprawnienie osoby (osób) do
składania oświadczeń woli i reprezentowania wykonawcy, jeżeli prawo to nie wynika z rejestru.

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
16.1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Dopiewo ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo w pok.
Nr 5 – Biuro obsługi klienta , w terminie do dnia 21.08.2012r. do godz. 11.00.
16.2. Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.
16.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 11.30 , w siedzibie zamawiającego w
sali nr 103.
16.4. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę,
którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane
zostaną : nazwa (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
16.5.Zamawiający prześle informacje określone w pkt. 16.4. wykonawcą nieobecnym przy
otwarciu ofert, na ich wniosek.

17. Opis sposobu obliczenia ceny.
17.1. Cena oferty musi być podana w PLN , z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
17.2. Cena ofertowa jest ceną brutto i musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do
zrealizowania zamówienia wynikające wprost z specyfikacji, jak również w niej nie ujęte, a bez
których nie można wykonać zamówienia .
17.3. Przewiduje się rozliczenie za wykonane przedmiotu zamówienia : za 1 wozokilometr .
17.4. Dojazdy z bazy na trasy i zjazdy z trasy do bazy oraz dojazd i zjazd pojazdu zamiennego
nie będą wliczane w koszt usługi.
17.5. Wykonawca zobowiązany jest do podania w „Formularzu cenowym” ceny brutto za 1
wozokilometr.
17.6. Cena ofertowa jest niezmienna i zostanie przeniesiona do umowy.

18.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
18.1. Złożone oferty będą rozpatrywane przy zastosowaniu następujących kryteriów i ich wag:
a) cena oferty - 100%
18.2. Oceny ofert dokona komisja przetargowa - wybierając ofertę najkorzystniejszą, w ramach
danej części zamówienia, w oparciu o kryteria ustalone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
18.3. Zasady dokonywania oceny:
a) stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert,
b) oferta z najniższą ceną brutto (z VAT) podaną w formularzu ofertowym , w
ramach danego pakietu, otrzyma maksymalną ilość punktów,
c) oferta, która otrzyma maksymalną ilość punktów w ramach danej części
zamówienia , zostanie uznana za najkorzystniejszą , pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów,
d) ilość punktów dla każdej oferty, w ramach danej części zamówienia, będzie
wyliczona wg poniższego wzoru:
Najniższa cena brutto
CB= ---------------------------------- x 100
Badana cena brutto

19. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych
w związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówień publicznych.

20. Formalności jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
20.1. O wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców,
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienie publicznego. Zamawiający zawrze umowę w
sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane
(faksem lub drogą elektroniczną) , albo 10 dni jeżeli zawiadomienie zostało przekazane w inny
sposób (pisemnie). Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w
terminie krótszym od powyższego, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, nie
odrzucono żadnej oferty, lub nie wykluczono żadnego wykonawcy.
20.2. Wykonawca jest zobowiązany do :
- wskazania umocowanych do zawarcia umowy i okazanie pełnomocnictwa (o ile z
okoliczności wynikałaby konieczność posiadania pełnomocnictwa),
- wyznaczenia osób reprezentujących strony umowy i uprawnionych do utrzymywania
bieżących kontaktów z Zamawiającym,
- w przypadku wykonawców występujących wspólnie - przedłożyć umowę regulującą ich
współpracę,
- najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
Zamawiającemu :
a) kserokopię dowodów rejestracyjnych pojazdów z ważnym badaniem technicznym
oraz aktualnym ubezpieczeniem OC i NW,
b) prawo jazdy kierowców wraz ze świadectwem kwalifikacyjnym
-

podpisania umowy w czasie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. O terminie i
miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje odrębnym pismem.

21. Projekt umowy w załączeniu.

22. Pouczenie w przypadku gdy część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom.
22.1.Zamawiający zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp żąda wskazania przez wykonawcę w
ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

23.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
23.1 Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) przysługują wykonawcy, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
Odwołanie:
23.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego,
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
23.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
23.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło za pomocą
jednego ze sposobów określonych w art.27 ust.2 ustawy.
23.5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art.180 ust.2 ustawy.
23.6. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób
przewidziany w ustawie dla tej czynności.
23.7. Na czynności, o których mowa w pkt 6 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art.180
ust.2 ustawy.
23.8. Odwołanie wnosi się: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art.27 ust.2 ustawy , albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
23.9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej,
23.10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się: - w terminie 5
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Skarga do sądu.
23.12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
23.13. Skargę wnosi się do sadu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiającego.
23.14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w
placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Pozostałe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo
zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej art. 179 i następne.
23.15. Wykonawca może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować
Zamawiającego o niegodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

23.16. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
24. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
25. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
26. Udostępnienie dokumentacji postępowania odbywać się będzie po złożeniu pisemnego
wniosku. Zamawiający określi termin i miejsce udostępnienia dokumentacji.
27. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych.

Załącznik nr 1 do SIWZ

............................., dnia.........................
Nazwa i siedziba oferenta)
Wójt Gminy Dopiewo
ul. Leśna 1c
62-070 Dopiewo
FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Dowóz dzieci na zajęcia szkolne
do szkół na terenie Gminy Dopiewo w roku szkolnym 2012/2013:
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami
i normami oraz wymogami i zakresem określonym w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, za cenę:
- dla części nr I zamówienia :
•

1 wozokilometr:

brutto : :.....................zł (słownie...............................................................................................)
- dla części nr II zamówienia:
•

1 wozokilometr:

brutto : :.....................zł (słownie...............................................................................................)
- dla części nr III zamówienia:
•

1 wozokilometr:

brutto : :.....................zł (słownie...............................................................................................)
1. Gwarantujemy wykonanie zamówienia w terminie : rok szkolny 2012/2013 .
2. Akceptujemy warunki płatności określone w projekcie umowy.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne
informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
4. Oświadczamy , że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni .
5. Ofertę niniejszą składamy na ............... kolejno ponumerowanych stronach.

6. Oświadczamy, że dołączony do SIWZ projekt Umowy, został przez nas zaakceptowany oraz, że
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia Umowy na wymienionych w nim
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom do wykonania następujące prace :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
(opuszczenie tej pozycji, niewypełnienie jej, przekreślenie, postawienie kreski itp. Oznaczać będzie, że wykonawca
wykona zamówienie bez udziału podwykonawców).

8. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan
faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k).
NIP ........................................................................
.
REGON ..................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
...................................................................................................................................................................
Województwo : ………………………………………………………………………………………….
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
...........................................................................................................................
Numer telefonu: ……………………………………………………………….
Numer faksu: ………………………………………………………………….
e-mail

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

Załącznikami do niniejszej oferty są :
........................................................
........................................................

.
…………………………………

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Projekt

UMOWA
Uwaga dla każdej części zamówienia zostanie spisana oddzielna umowa.!
W dniu
w Dopiewie, pomiędzy Gminą Dopiewo z siedzibą przy ul. Leśnej 1c w
Dopiewie, reprezentowaną przez Wójta Gminy- mgr Zofią Dobrowolską, zwanym dalej
Zamawiającym, a ...............................................................................................................,
zwanym dalej Wykonawcą

na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2007r. Nr 223 poz. 1655), zgodnie z przeprowadzonym w dniu …………. przetargiem
nieograniczonym o wartości powyżej 14 000 euro, a poniżej wartości określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 wskazanej ustawy, na Świadczenie usług
przewozowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Dopiewo w roku
szkolnym 2012/2013, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.
1.Przedmiotem umowy jest świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia dzieci do
szkół na terenie Gminy Dopiewo w roku szkolnym 2012/2013, w ramach części nr … ,
obejmującego: ……………………………………., zgodnie ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia , złożona ofertą oraz harmonogramem przewozów ustalonym przez
strony.
2.Trasy przewozów oraz liczba dzieci mogą być korygowane w drodze uzgodnień pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą. Zmiana ilości dzieci niepowodująca konieczności użycia
dodatkowego pojazdu, mieści się w zakresie niniejszej umowy.
3. Zmiany trasy przewozów oraz ilości dzieci będą zgłaszane pisemnie.
§ 2.
1. Strony uzgadniają, że wynagrodzenie Wykonawcy za usługi świadczone na podstawie
niniejszej umowy będzie wynosić, zgodnie ze złożoną ofertą przetargową:
- dla części nr I zamówienia : za 1 wozokilometr kwotę ……… brutto.
- dla części nr II zamówienia: za 1 wozokilometr kwotę ……… brutto.
- dla części nr III zamówienia: za 1 wozokilometr kwotę ……… brutto.
2. Wartość niniejszej umowy nie przekroczy wartości :
- dla części nr I zamówienia : ……… brutto.
- dla części nr II zamówienia: ……… brutto.
- dla części nr III zamówienia: ……… brutto.
(wartość umowy zostanie wyliczona na podstawie dziennej wartości oferty pomnożonej przez
ilość dni w roku szkolnym).
3. Określone w ust. 1 kwoty mają charakter ryczałtowy i obejmują wszystkie obowiązki
Zamawiającego związane z wykonaniem umowy, narzuty, zyski oraz podatki, a w
szczególności wszystkie działania wykonane przez Wykonawcę oraz jego podwykonawców,

kontrahentów i współpracowników w ramach przedmiotu umowy, a także wszelkie czynności
związane z usunięciem ewentualnych nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że:
a) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie przedmiotu umowy, a
także dysponuje wykwalifikowanym personelem i zapleczem technicznym, co
pozwoli mu na terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków
przewidzianych w niniejszej umowie,
b) nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe lub
naprawcze oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności
mogące spowodować wszczęcie takich postępowań,
c) nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi
ograniczające lub uniemożliwiające mu zawarcie niniejszej umowy oraz
wykonanie jej postanowień,
d) przeanalizował uważnie dokumenty umowne w celu zrozumienia przedmiotu
umowy, a także po to, by być świadomym warunków umownych i
wynikających z nich następstw,
5. Wynagrodzenie za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy będzie następować
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od otrzymania przez
Zamawiającego faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę po każdym zakończonym
miesiącu wykonywania usług i obejmującej faktycznie wykonane kursy poświadczone przez
dyrektorów szkół, do których transportowano dzieci. Dojazdy z bazy na trasy i zjazdy z trasy
do bazy oraz dojazd i zjazd autobusu zamiennego nie będą wliczane w koszt usługi. Za dzień
zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Do każdej z faktur wskazanych w ust. 5 należy załączyć potwierdzoną przez szkołę
codzienną obecność dziecka, ewidencję dowozów określającą ilość kursów, dzienną ilość
przejechanych kilometrów.
7. Płatnikiem faktur będzie: Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, NIP: 777-3133-416 .
8. Realizacja poszczególnych kursów będzie stwierdzana w ewidencji dowozów, o której
mowa w ust. 6, podpisywanej przez obie strony.
9. Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu
pomiędzy podmiotami trzecimi.
§ 3.
1. Środki transportu niezbędne do należytego wykonania niniejszej umowy zapewnia w
odpowiedniej ilości Wykonawca i ponosi wszelkie koszty związane z ich użytkowaniem i
dopuszczeniem do ruchu.
2. Wykonawca realizować będzie niniejszą umowę samochodami z ważnymi badaniami
technicznymi oraz ubezpieczeniem OC i NW, zapewniając jednocześnie wykonanie
przewozów w odpowiednich warunkach bezpieczeństwa, higieny i wygody.
3. Wykonawca oświadcza, iż posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu
drogowego osób.
§ 4.
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) ubezpieczenia na własny koszt działalności objętej niniejszą umową;
b) wykonywania przewozu tylko w przypadku pełnej sprawności technicznej pojazdu,

c) zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny, wygody,
właściwej obsługi oraz punktualności dowozów,
d) podstawienia niezwłocznie w razie uszkodzenia pojazdu wykonującego przewozy
pojazdu zastępczego.
e) w ramach niniejszej umowy realizować wyłącznie przewozy dzieci wyznaczonych
przez Zamawiającego z wyłączeniem przewozu osób trzecich.
f) zapewnienia wszystkim przewożonym osobom miejsca siedzące.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody wynikłe
z prowadzonej działalności przewozowej.
3. Pojazdy do przewozów dzieci wykorzystywane do świadczenia usług będących
przedmiotem niniejszego postępowania muszą spełniać wszelkie wymogi określone w
obowiązujących przepisach, w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999r.
w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 58, poz. 622 z późniejszymi zmianami,
ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602
z późniejszymi) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.
U. Nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmianami).
§ 5.
1. Wszelkie zawiadomienia, powiadomienia lub informacje przekazywane pomiędzy
Stronami w związku z obowiązywaniem i wykonywaniem niniejszej umowy wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności i winny być doręczane drugiej Stronie przy
użyciu posłańca lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym na
poniższe adresy:
a) dla Zamawiającego: Urząd Gminy Dopiewo ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo,
b) dla Wykonawcy: ……………………………………………………….
2. Dopuszcza się przekazywanie wszelkich zawiadomień, powiadomień lub informacji
faksem pod warunkiem przestrzegania zasady potwierdzania tych informacji zgodnie z
zasadą opisaną powyżej.
3. Strony są zobowiązane do niezwłocznego wzajemnego powiadamiania się na piśmie o
każdej zmianie adresu. Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pismo wysłane
na adres określony w umowie uznaje się za doręczone.
4. Pismo przesłane drugiej stronie w sposób określony umowie na adres określony w
umowie awizowane dwukrotnie, uznaje się za doręczone.
5. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Wykonawcy,
Wykonawca wyznacza: …………………. tel. ……………………
6. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Zamawiającego,
Zamawiający wyznacza: ………………………...

§ 6.
1. Strony postanawiają, iż formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach
i wysokościach:
a) za każdorazowe niewykonanie określonej w umowie usługi transportowej w
wysokości dwukrotnej wartości tej usługi,

3.

4.
5.
6.
7.
8.

b) za opóźnienie w wykonaniu usługi transportowej w wysokości połowy
wartości danej usługi za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,
c) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% kwoty
stanowiącej wartość umowy określonej w §2 ust. 2.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące kary za odstąpienie od umowy lub
rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia , o którym mowa w § 2 ust. 2 .
Wyjątkiem od tak ustalonych zasad jest okoliczność określona w art. 145 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar
umownych.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego
wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
W przypadku opóźnienia dokonania zapłaty Wykonawca będzie miał prawo do
naliczania odsetek w wysokości ustawowej.
W przypadku nie wykonania danej usługi wynikającej z niniejszej umowy
Zamawiający może zlecić tę usługę osobie trzeciej i obciążyć jej kosztami
Wykonawcę.
§ 7.

Strony ustalają termin obowiązywania niniejszej umowy w okresie: roku szkolnego
2012/2013 od dnia 1 września 2011r. do końca rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych, nie później niż do 30 czerwca 2012r, z pominięciem okresu świat, wakacji
oraz innych przerw w pracy szkoły wynikających z organizacji roku szkolnego.
.
§ 8.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy – poza przypadkami
określonymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamówień publicznych - w
sytuacji kiedy:
a) zostanie zgłoszona likwidacja Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c) Wykonawca nie wykonuje (nienależycie wykonuje) przedmiotu umowy
zgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami,
d) Wykonawca powierzył – bez pisemnej zgody Zamawiającego wykonanie
niniejszej umowy innemu podmiotowi,
e) 3-krotnego nie wykonania przewozu lub 3-krotnego opóźnienia w wykonaniu
przewozu,
f) utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonania umowy
g) Wykonawca rażąco naruszy inne obowiązki wynikające z umowy lub
przepisów prawa,
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę
odstąpienia
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia w razie:

a) nie wywiązywania się Zamawiającego z obowiązku zapłaty faktury powyżej
60 dni, pomimo wezwania przez Wykonawcę do zapłaty z wyznaczeniem 14dniowego terminu – po bezskutecznym upływie tego terminu,
b) zawiadomienia Wykonawcy, że Zamawiający – wobec zaistnienia uprzednio
nie przewidzianych okoliczności – nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań
wobec Wykonawcy.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 1 i 2, obowiązują kary
umowne przewidziane w § 6.
4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r.
Nr 223 poz. 1655). oraz inne przepisy prawa, a w szczególności przepisy wskazane w treści
umowy.
§ 10.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 11.
Wszelkie spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, będą rozwiązywane
polubownie, a w przypadku braku porozumienia spór zostanie oddany pod rozstrzygnięcie
sądowi właściwemu dla Zamawiającego.
§ 12.
Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 3

Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Nazwa wykonawcy ..........................................................................................
Adres wykonawcy............................................................................................
e-mail: ..............................................................................................................
Nr telefonu .......................................................................................................
Nr fax................................................................................................................
NIP...................................................................................................................
REGON............................................................................................................
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w sprawie :
Dowóz dzieci na zajęcia szkolne do szkół na terenie Gminy Dopiewo w roku szkolnym
2012/2013.

Oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące :
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

...........................................
(data)

........................................................
(podpis wykonawcy)

* W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, powyższe oświadczenie powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców.

Załącznik nr 4
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU
ZAMÓWIENIA
spełniających wymagania określone w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Nazwa Wykonawcy .................................................................................................
Adres Wykonawcy .................................................................................................
tel. .............................. faks ............................... e-mail ......................................

Imię i nazwisko
oraz zakres
wykonywanych
czynności

Informacja o
podstawie do
Informacja na temat
dysponowania kwalifikacji zawodowych ,
w tym np. numer prawo
jazdy oraz świadectwa
kwalifikacji zawodowej

Doświadczenie i
wykształcenie

Oświadczam, że w/w osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia.

.........................................................
Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 5
WYKAZ POJAZDÓW DOSTĘPNYCH WYKONAWCY W CELU REALIZACJI
ZAMÓWIENIA
spełniających wymagania określone w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Nazwa Wykonawcy .................................................................................................
Adres Wykonawcy .................................................................................................
tel. .............................. faks ............................... e-mail ......................................

MARKA
SAMOCHODU, TYP

LICZBA MIEJSC
SIEDZĄCYCH

ROK PRODUKCJI /
informacja czy
samochód posiada
AKTUALNE OC i NW

Informacja o
podstawie
dysponowania

.........................................................
Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 6
WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH USŁUG
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA
OFERT , A JEŻELI OKRES WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY W
TYM OKRESIE,
spełniających wymagania określone w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Nazwa Wykonawcy .................................................................................................
Adres Wykonawcy .................................................................................................
tel. .............................. faks ............................... e-mail ......................................

L.p.

Nazwa
Zamawiającego
(adres, telefon)

Opis wykonywanej
usługi

Wartość brutto
zrealizowanej
usługi

Termin rozpoczęcia i
zakończenia
realizacji usługi

* - DO OFERTY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DOKUEMNTY POTWIERDZAJĄCE , ŻE W/W
USŁUGI ZOSTAŁY WYKONANE NALEŻYCIE,

.........................................................
Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ

Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Nazwa wykonawcy ..........................................................................................
Adres wykonawcy............................................................................................
e-mail: ..............................................................................................................
Nr telefonu .......................................................................................................
Nr fax................................................................................................................
NIP...................................................................................................................
REGON............................................................................................................
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w sprawie :
Dowóz dzieci na zajęcia szkolne do szkół na terenie Gminy Dopiewo w roku szkolnym
2012/2013.

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z niniejszego postępowania o
udzieleniu zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

...........................................
(data)

........................................................
(podpis wykonawcy)

* W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, powyższe oświadczenie składa każdy z nich oddzielnie.

