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I. NAZWA (FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Gmina Bojadła
ul. Sulechowska 35
66-130 Bojadła
Tel. (68) 352-33-32
Fax: (68) 352-33-46
e-mail: urzad@bojadla.pl
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA.
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z
późn. zm.)
2. Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia użyte jest pojęcie
„ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w
ust. 1.
3. Rodzaj zamówienia: usługi.
4. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 -46 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
5. W sprawach nie uregulowanych ustawą Pzp stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
6. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113
poz. 759 z późn. zm.),
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817),
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień
publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650).
7. Niniejszy przetarg ogłoszony został w następujących miejscach:
- Biuletyn Zamówień Publicznych nr 213096-2013, data zamieszczenia: 04.06.2013 r.
- strona internetowa Zamawiającego - http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugbojadla/ – data
umieszczenia:04.06.2013 r.
- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym, tj. w siedzibie Zamawiającego –
data umieszczenia ogłoszenia: 04.06.2013 r.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja transportu uczniów do placówek oświatowych
położonych na terenie Gminy Bojadła w roku szkolnym 2013/2014 – do szkoły i ze szkoły.
Przedmiotem zamówienia zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256 poz. 2572 ze zm.).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje przewóz (dowozy i odwozy) uczniów uczęszczających na
zajęcia tj.:
a) do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bojadłach przy ulicy Szkolnej 1,
b) do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bojadłach przy ulicy Szkolnej 1,
c) do Przedszkola Samorządowego przy ulicy Sulechowskiej 39 w Bojadłach.
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3. Przewóz uczniów odbywać się będzie zgodnie z organizacją roku szkolnego zawartą w
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej oraz zmianami ustalonymi decyzją dyrektorów
szkół.
4. Złożona oferta musi zawierać zryczałtowaną cenę biletu miesięcznego na jednego ucznia w
dwie strony uwzględniając wszystkie przejazdy opisane w pkt 2 przedmiotu zamówienia.
5. Przewidywana liczba przewożonych uczniów do placówek oświatowych wynosi 153 (73
uczniów do Gimnazjum, 50 uczniów do Szkoły Podstawowej, 30 uczniów do Przedszkola
Samorządowego) i została ustalona na dzień publikacji ogłoszenia o Zamówieniu.
Zamawiający zastrzega, że może on ulec zmianie w trakcie roku szkolnego. Szczegóły
stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
6. Szczegółowa imienna liczba uczniów dla których zostaną zakupione bilety miesięczne (w
rozbiciu na poszczególne placówki oświatowe) zostanie podana do wiadomości Wykonawcy
przed rozpoczęciem każdego miesiąca.
7. Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym po upływie rozliczanego miesiąca.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do rozliczenia imienny wykaz dzieci, na które zostały
wystawione bilety. Zamawiający finansuje jedynie przewóz dzieci od pierwszej do ostatniej
miejscowości, zgodnie z trasami przejazdu autobusów. Zamawiający nie pokrywa kosztów
dojazdu autobusów z bazy i na bazę Wykonawcy.
8. Zamawiający zapewni podczas wykonywania przewozu opiekę nad uczniami zgodnie z
obowiązkiem wynikającym z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
9. Przewozy uczniów odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi
wymagania techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o
ruchu drogowym (Dz. U.z 2005, Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) i innych przepisach
związanych z przewozem osób, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(Dz. U. z 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. zm.). Pojazdy muszą posiadać ważne polisy
ubezpieczeniowe OC i NW oraz aktualne badania techniczne.
10. Autobusy muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc siedzących na określonej trasie.
Dodatkowo Zamawiający wymaga aby autobusy świadczące usługę w okresie zimowym
wyposażone były w sprawne ogrzewanie.
11. W razie awarii pojazdu Wykonawca powiadamia Zamawiającego w trybie
natychmiastowym oraz zapewnia pojazd zastępczy o parametrach nie gorszych, bez
dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.
12. Zamawiający nie przewiduje możliwości powierzenia zadania podwykonawcy.
13. Wspólny Słownik Zamówień – CPV: 60.17.20.00-4 Wynajem autobusów i autokarów
wraz z kierowcą
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Zamówienie należy wykonać od dnia 02 września 2013 r. do dnia 27.06.2014 r.
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
przedmiotowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału
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w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 3 do SIWZ,
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
przedmiotowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału
w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 3 do SIWZ,
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
przedmiotowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału
w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 3 do SIWZ,
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
przedmiotowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału
w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 3 do SIWZ.
2. Poleganie na innych podmiotach:
a) 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.
b) Jeżeli Wykonawca wykazuje spełnianie warunków o których mowa a w art. 22 ust 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b
ustawy, Zamawiający w celu, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny,
czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do
innych zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności:
- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposobu wykorzystywania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy
wykonywaniu zamówienia,
- charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innymi podmiotem,
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
3. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp.
4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1
ustawy Pzp zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie i dokumenty według zapisów punktu
w Rozdziale VI ust. 2.
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VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy
należy przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4,
b) 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 wskazania 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24
ust 1 pkt 2 ustawy;
c) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w punkcie 2 rozdział VI.
2. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
a) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert
b) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
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organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
zaświadczenia

miejsca
miejsce
którym
takiego

3. Inne dokumenty.
a) Sporządzony przez Wykonawcę Formularz Ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do
SIWZ,
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem
przedstawionym w załączniku nr 3 do SIWZ,
c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 4 do
SIWZ,
d) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 8 do SIWZ,
e) kserokopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób w
zakresie przewozu osób autobusem na terenie objętym przedmiotem zamówienia.
Zakres ww dokumentu musi potwierdzić spełnianie odpowiednio warunku
określonego w rozdziale V ust. 1.1 SIWZ,
f) Wykaz urządzeń technicznych (autobusów) dostępnych Wykonawcy usług w celu
realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
Zakres ww. dokumentu musi potwierdzać spełnianie odpowiednio warunku
określonego w rozdziale V SIWZ. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ,
g) Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zakres ww. dokumentu
musi potwierdzać spełnianie odpowiednio warunku określonego w rozdziale V
SIWZ. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6
do SIWZ,
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten
składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
h) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień. Zakres ww. dokumentu musi potwierdzać spełnianie odpowiednio
warunku określonego w rozdziale V SIWZ. Oświadczenie należy sporządzić zgodnie
ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ,
i) 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 o wartości nie
mniejszej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten
składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną polisę
potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
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4. Forma składanych dokumentów:
a) dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę,
b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oraz przypadku innych podmiotów, na zasadach których Wykonawca podlega
zgodnie z określonymi w art. 26 ust 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może
żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
c) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski,
d) w przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w
innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, przyjmie
kurs średni NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w BZP.
VII. INOFMRACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zmawiający i wykonawca
przekazują w formie pisemnej.
2. Zamawiający dopuszcza składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za
pomocą faksu na nr (68) 352-33-46 lub drogą elektroniczną zgodnie z zasadami określonymi
w art. 27 ustawy Pzp.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu, każda ze
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. Oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do
adresata w taki sposób, że mógł się z nią zapoznać przed upływem terminu.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej
specyfikacji. Zamawiający zgodnie z art. 38 ustawy Pzp jest zobowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż:
Na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert
nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym mowa.
6. Osobami uprawnionymi w sprawach formalnych i merytorycznych do porozumiewania się
z Wykonawcami są:
- Grzegorz Bosy – tel. (68) 352-33-32 wew. 36, e-mail: gbosy@bojadla.pl
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.
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IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 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.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Wykonawca winien zapoznać się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wykonawca ponosi wszystkie koszty udziału w niniejszym postępowaniu.
3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr
1 do SIWZ. Oznacza to, że w przypadku złożenia większej liczby ofert na dane zadanie,
zostaną odrzucone wszystkie złożone oferty.
4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski
dokonanym przez przysięgłego tłumacza. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli
Zamawiający wyraził zgodę o której mowa w art. 9 ust 3 ustawy.
9. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty wymienione w Rozdziale VI SIWZ.
10. Załączniki winny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według
warunków i postanowień zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część
powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje „NIE DOTYCZY”.
11. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączników zawartych w niniejszej
SIWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników sporządzonych przez Wykonawcę,
jednakże muszą one zawierać dane wymagane przez Zamawiającego.
12. Oferta, dokumenty i oświadczenia powinny być podpisane przez osobę/y upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy.
13. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z
innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Takie pełnomocnictwo powinno zostać
złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza.
14. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę z zastrzeżeniem ust. 13.
15. W przypadku dołączenia do oferty kopii jakiegokolwiek dokumentu, powyższa kopia
powinna być poświadczona własnoręcznym podpisem, poprzedzonym dopiskiem „za
zgodność z oryginałem” przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
16. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żadać
Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr
226 poz. 1817) kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
17. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
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18. Wszystkie zapisane strony oferty (wraz z załącznikami), a także miejsca, w których
zostały naniesione zmiany, winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela.
19. Wszystkie kartki oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane, a całość trwale
spięta.
20. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w sposób czytelny i trwały
uniemożliwiający dekompletację oferty.
21. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej i opieczętowanej kopercie w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność,
zaadresowanej na adres Zamawiającego: Gmina Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130
Bojadła, pokój nr 8 Sekretariat oraz posiadać oznaczenia nazwę i adres Wykonawcy oraz
numer telefonu, aby można było ją odesłać w przypadku złożenia po wyznaczonym terminie.
Koperta powinna zostać opisana w następujący sposób:
„Przewozy szkolne uczniów na terenie Gminy Bojadła w roku szkolnym 2013/2014.
Nie otwierać przed dniem: 14.06.2013 godzina 9:30”

22. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie
bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta
taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
23. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest
jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty
lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
24. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert, zastrzegł że nie mogą być one udostępniane z wyjątkiem informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Dokumenty zawierające powyższe informacje
Wykonawca powinien załączyć (ponumerowane i zszyte) do oferty w osobnej kopercie
opisanej „Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w
terminie do dnia 14.06.2013 r. do godz. 9:00 w Sali nr 8 (sekretariat) w Urzędzie Gminy
Bojadła przy ulicy Sulechowskiej 35, 66-130 Bojadła.
2. Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w wymaganiami ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu przed terminem składania ofert, określonym w niniejszej Specyfikacji.
4. Powiadomienie musi być złożone wg zasad wymaganych przy złożeniu oferty i dodatkowo
oznaczone określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu składania ofert.
6. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.06.2013 r. o godzinie 9:30 w pokoju nr 11 Urzędu Gminy
Bojadła, przy ulicy Sulechowskiej 35, 66-130 Bojadła.
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
8. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
9. Oferty będą otwierane wg kolejności wpływu do siedziby Zamawiającego.
10. Otwarcie ofert jest jawne.
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11. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
12. Informacje z otwarcia ofert przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli
obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
13. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z wyjątkiem
sytuacji opisanej w ust. 14, dokonywanie jakichkolwiek zmiany w jej treści.
14. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
15. Jeśli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, to Zamawiający odrzuca
jego ofertę.
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Kalkulację kosztów miesięcznego dowozu jednego ucznia z danej miejscowości i z
powrotem należy obliczyć przy założeniach:
Przyjąć organizację roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Wykonawca oblicza cenę na podstawie sprzedaży biletów miesięcznych.
3. Wykonawca samodzielnie ustala liczbę i przebieg tras, którymi będzie wykonywał
przewozy. Czas dojazdu do szkoły nie później niż na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
4. Wykaz miejscowości wraz z szacunkową liczbą dowożonych uczniów do danej placówki
oświatowej znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ (kalkulacja kosztów
miesięcznego dowozu dzieci).
5. Oferta winna uwzględniać cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto i musi być podana w
PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem VAT.
6. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia
określonego w niniejszej SIWZ z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a stanowią one
elementy kosztowe.
7. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny w kilku wariantach, w zależności od
zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie
odrzucona.
8. Wszystkie wartości winny być określone do dwóch miejsc po przecinku.
9. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do groszy.
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XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena ryczałtowa brutto.
Ranking ofert przy uwzględnieniu w/w kryterium ustalony
C min
A = -------------- X 100
Cn
gdzie:
A – ilość punktów za cenę,
Cmin – najniższa cena brutto,
Cn – cena brutto badanej oferty.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która uzyskała największą ilość punktów.
3. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty
za powyższe kryterium.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w
niniejszym postępowaniu.
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy na
warunkach wskazanych przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183
ustawy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.
27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w ust. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
- złożono tylko jedną ofertę,
- nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.
6. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością,
a wartość zamówienia przekracza podwójną wielkość kapitału
zakładowego, przed podpisaniem umowy należy dostarczyć uchwałę zgromadzenia
wspólników upoważniającą Zarząd do zawarcia umowy (art. 230 Kodeksu Spółek
Handlowych) o ile umowa spółki nie stanowi inaczej.
7. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawców
występujących wspólnie (konsorcjum) przed podpisaniem należy dostarczyć umowę
konsorcjum.
8. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez spółkę cywilną przed
podpisaniem umowy należy dostarczyć umowę konsorcjum.
9. Jeżeli Wykonawca zleci część zamówienia podwykonawcy, to należy do umowy dołączyć
wykaz podwykonawców wraz z pisemnym zobowiązaniem tych podmiotów, którym zostanie
powierzona do realizacji dana część zamówienia.

XV.
WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
WYKONANIA UMOWY.

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY
ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA
TAKICH WARUNKACH.
1. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy o treści
uwzględniającej warunki wynikające z postanowień we wzorze umowy oraz zaproponowane
w wybranej ofercie.
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2. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty,
w szczególności:
a) zmiany wynagrodzenia, wyłącznie w sytuacji, kiedy taka konieczność będzie wynikała
ze zmian w obowiązującym prawie, w szczególności, gdy zmiana prawa prowadzi do
zmiany stawki podatku od towarów i usług. W takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie odpowiadającym zmianie podatku
VAT,
b) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego; w tym również konieczność zmiany
terminu końcowego wykonania przedmiotu zamówienia,
c) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej
umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków,
które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia,
umożliwiłby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona,
d) w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy lub gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
e) na wniosek Wykonawcy, w trakcie realizacji zamówienia, możliwa jest zmiana
technologii wykonania dostawy, Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę jedynie
w przypadku gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie,
jakościowo i technicznie od przewidzianego w SIWZ a jednocześnie nie spowoduje
zwiększenia kosztów.
4. Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
po wyborze najkorzystniejszej oferty.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy,
uczestnikowi konkursu, 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.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. 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.
4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
d) odrzucenia oferty odwołującego.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
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zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowalnego certyfikatu.
7. 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, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27
ust. 2.
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, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
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.
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.
11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć
termin składania ofert.
12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
14. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiającego.
15. 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.
16. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu
sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
17. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu.
Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności
podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.
18. Dział VI Środki Ochrony Prawnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiera szczegółowe
regulacje prawne dotyczące środków ochrony prawnej.

XVIII. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE.
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
okreslonym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych i jest zgodna z treścią niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą wg
przyjętych kryteriów wyboru i psosobui oceny ofert.
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2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikiacji istotnych warunków
zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostaje udostepniona nieodpłatnie na
stronie internetowej Zamawiającego: www.bojadla.pl

Załączniki:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

Formularz ofertowy
Progonozwana ilość dowożonych uczniów do placówek oświatowych
na terenie Gminy Bojadła w roku szkolnym 2013/2014
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Wykaz urządzeń tecnicznych dostępnych Wykonawcy usług
Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Oświadczenie potiwerdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
Wzór umowy
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