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Znak sprawy: IZP.271.8.2015  

           

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
Po modyfikacji z dnia 01.07.2015 r. 

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 

 
Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach w roku szkolnym 2015/2016. 

 
 
1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

Gmina Rybczewice z siedzibą w Rybczewicach Drugich 
Rybczewice Drugie 119 

21-065 Rybczewice 

NIP Gminy Rybczewice: 712-292-64-46 

REGON: 431020003 

nr telefonu (81) 58 44 461 

nr faksu (81) 81 58 44 474 

Godziny urzędowania Urzędu Gminy Rybczewice:  

Poniedziałek: godz. 9.00 – 17.00, wtorek - piątek godz. 8.00 – 18.00. 

Adres poczty elektronicznej: urzad@rybczewice.pl 

Strona internetowa Zamawiającego: www.rybczewice.pl 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).- zwanej 

dalej „ustawą Pzp”. 

2.2. Użyte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

− pojęcie ustawy dotyczy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 

− pojęcie SIWZ dotyczy niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

− pojęcie dni robocze - dni od poniedziałku do piątku (dni pracy Urzędu Gminy Rybczewice). 

2.3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

− Biuletyn Zamówień Publicznych – w dniu 26.06.2015 r. pod numerem: 94923 – 2015. 
− strona internetowa Zamawiającego – http://ugrybczewice.bip4.e-zeto.eu 

− tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu uczniów do Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Rybczewicach w roku szkolnym 2015/2016. 

3.2. Zakres zamówienia obejmuje przewóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki podczas transportu do 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach na zasadzie zakupu biletów miesięcznych w dni 

nauki szkolnej, przyjmując organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.). 

3.3. Pod pojęciem przewóz uczniów do szkoły należy rozumieć dowóz uczniów z  ustalonych  miejsc 

zamieszkania do szkoły przed rozpoczęciem zajęć i odwóz uczniów ze szkoły do ustalonych  miejsc ich 
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zamieszkania po zakończeniu zajęć. Trasy  winne  być realizowane na  zasadzie  komunikacji  

publicznej, ogólnodostępnej  z  pierwszeństwem  przejazdu  wskazanych  w niniejszym  postępowaniu  

uczniów. 

3.4. 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 2012 r. poz. 1265). 

3.5. Wykonawca musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa  

i higieny. 

3.6. Wykonawca sprawował będzie opiekę nad uczniami w trakcie ich dowozu do szkół oraz w drodze 

powrotnej (kierowca nie może pełnić funkcji opiekuna). Do obowiązków opiekuna należy: sprawowanie 

opieki nad uczniami w trakcie wsiadania do autobusu, sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie jazdy 

oraz sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wysiadania z autobusu. Ilość opiekunów musi być 
dostosowana do liczby wykonywanych kursów w taki sposób, aby w każdym wykonywanym kursie był 

opiekun. 

3.7. Autobusy muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc siedzących na określonej trasie. 

3.8. Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu  

i pozostających w związku z przewozem. 

3.9. Liczbę i przebieg tras Wykonawca ustala z Zamawiającym, tak by czas odjazdu z miejscowości 

zaczynającej kurs – nie wcześniej niż 7:15. Czas dojazdu do szkoły nie później niż 8:05. Rozkład jazdy 

należy uzgodnić z Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach. 

3.10. Przewozy muszą odbywać się w ramach regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 

drogowym zgodnie z ustawą o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265). 

3.11. Wykonawca zobowiązany jest podać kalkulację kosztów miesięcznego przewozu jednego ucznia  

z danej miejscowość i z powrotem (przy uwzględnieniu ceny brutto jednego biletu miesięcznego), przy 

założeniach: 

a) ok. 19 dni nauki miesięcznie, (koszt miesięczny przewozu jednego ucznia w miesiącu lutym 2016 

roku stanowił będzie ok. połowę kosztu przewidzianego dla innych miesięcy (ferie zimowe), koszt 

miesięczny w grudniu 2015 roku i marcu 2016 roku będzie stanowił ok. ¾ przewidzianej stawki 

miesięcznej (przerwy świąteczne).  

b) Należy przyjąć organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz.432 z późn. zm.): 

− początek roku szkolnego: 01.09.2015 r. 

− zimowa przerwa świąteczna trwa od 23.12.2015 r.- 04.01.2016 r. 

− ferie zimowe trwają 2 tygodnie od 15.02 - 28.02.2016 r. 

− wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający Święta Wielkanocne  

i kończy się w najbliższą środę po Świętach od 24.03-30.03.2016 r. 

− koniec roku szkolnego 24.06.2016 r. 

3.12. Szacowany dzienny przewóz uczniów wynosić będzie 229 osób. 

3.13. Rozliczenie usługi następować będzie na podstawie ilości wystawionych biletów miesięcznych 

(szczegóły w projekcie umowy załącznik nr 7 do SIWZ). 

3.14. W przypadku awarii pojazdu przewożącego dzieci Wykonawca zobowiązuje się zapewnić inny, sprawny 

technicznie, aby dowozy przebiegały bez zakłóceń. Czas zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy  

w razie zaistnienia w/w awarii nie powinien przekroczyć 1 godziny. 

3.15. Oznaczenia kodu CPV – Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 

60.00.00.00-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) 

60.10.00.00-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego 

60.11.20.00-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 
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4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 
Zamówienie należy wykonać w terminie: od dnia 01.09.2015 r. do dnia 24.06.2016 r. 
 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA 
TYCH WARUNKÓW. 
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

5.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

5.1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.  

5.1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia.  

5.1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 Zamawiający nie opisał tego warunku. 

5.2. 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 nim stosunków. 

5.3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone 

przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. 

5.4. Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy: 

5.4.1. w zakresie warunku określonego w pkt 5.1.1 wykażą: posiadanie aktualnych uprawnień do 

wykonywania działalności polegającej na przewozie osób tj. na podstawie art. 7 ust. 2 pkt. 1 

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

uzyskali licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. 

5.4.2. w zakresie warunku określonego w pkt 5.1.2 wykażą: wykonanie minimum 1 usługi polegającej 

na dowozie i odwozie dzieci do placówki oświatowej o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN 

brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 50 000,00 

PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów), w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 

okresie, 

5.4.3. w zakresie warunku określonego w pkt 5.1.3 wykażą dysponowanie narzędziami, wyposażeniem 

zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia tj. 

a) minimum 2 pojazdami , w tym: 

− minimum 1 pojazdem przystosowanym do przewozu osób o liczbie miejsc siedzących  

min. 54 

− minimum 1 pojazdem przystosowanym do przewozu osób o liczbie miejsc siedzących  

min. 49,  

5.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

5.5.1. warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1 muszą zostać spełnione przez 

wykonawców łącznie, 

5.5.2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy  

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp musi zostać wskazany przez 

każdego z wykonawców. 

5.6. Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnienie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do 

badania i oceny ofert. 

5.7. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia wymaganych warunków zostaną wykluczenie  

z postępowania. 

 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY. 
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6.1. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu: 

6.1.1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

(wg załącznika nr 2) dotyczących: 

6.1.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

6.1.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

6.1.1.3. dysponowania   odpowiednim   potencjałem   technicznym   oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, 

6.1.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

6.2. Dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków,  

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 

6.2.1. Potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesja, zezwolenie 

lub licencja. 

6.2.2. Wykaz wykonanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz  

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 

wykonane (wg załącznika Nr 3 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub 

są wykonywane należycie. 

6.2.3. Określenie usług, których dotyczy obowiązek wykazania przez wykonawcę w wykazie lub 

złożenia poświadczeń:  

6.2.3.1. Wykaz winien wskazywać wykonanie minimum 1 usługi polegającej na dowozie  

i odwozie dzieci do placówki oświatowej o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN 

brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 50 

000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów), w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy w tym okresie, 

6.2.3.2. Złożone poświadczenia winny potwierdzać należyte wykonanie minimum 1 usługi 

polegającej na dowozie i odwozie dzieci do placówki oświatowej o wartości nie 

mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN 

równowartość co najmniej 50 000,00 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień 

zawarcia umów), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 

6.2.4. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług  

w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami  

(wg załącznika Nr 4 do SIWZ). 

6.3. Dowodami, o których mowa w pkt. 6.2.2. są:  

6.3.1. poświadczenie, 

6.3.2. oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 6.3.1 

6.4. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym 

mowa w pkt. 6.2.2. zostały wykonane, jest Gmina Rybczewice, Wykonawca nie ma obowiązku 

przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 6.3. 

6.5. Wykonawca  w sytuacji,  gdy polega  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, 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 wykonywaniu zamówienia. 
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6.6. Dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia  

z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1: 

6.6.1. Oświadczenie   wykonawcy,   o   braku   podstaw   do   wykluczenia   (wg załącznika nr 5 do 

SIWZ). 

6.6.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6.7. Jeżeli  wykonawca   ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium Rzeczypospolitej  

Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 6.6.2 składa 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. 

6.8. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 6.7, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - 

wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6.9. Dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 

6.9.1. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) 

albo informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wg załącznika nr 6 do SIWZ). 

6.10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie: 

6.10.1. oświadczenie wymagane w pkt 6.1 oraz dokumenty wymagane w pkt 6.2-6.3, 6.5 winny być 
złożone wspólnie przez wykonawców, 

6.10.2. dokumenty wymagane w pkt 6.6 – 6.9 winien złożyć każdy wykonawca. 

6.11. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wymagane w pkt 6.1 oraz dokumenty,  

o których mowa w pkt 6.5 oraz 6.9 winny być składane w formie oryginału. 

6.12. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.2-6.3, 6.6-6.8 winny być składane w formie oryginału  lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę  -  poświadczenie winno zawierać zapis 

odręczny  lub w formie pieczęci \za zgodność z oryginałem\. 

6.13. W   przypadku   składania   elektronicznych   dokumentów   powinny   być   one opatrzone     przez     

wykonawcę     bezpiecznym     podpisem     elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

6.14. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ ADRES POCZTY 
ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO. 
7.1. W niniejszym  postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski,  zawiadomienia oraz informacje należy 

przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem dokumentów i oświadczeń 

wymienionych w pkt. 6 oraz 10.5. 

7.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do zamawiającego: 

− za pomocą telefaksu na nr 81 584 44 74, 

− pisemnie   na  adres: Urząd Gminy Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice. 

7.3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez  wykonawcę   

powinny   być   podpisane   przez  osobę   upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy albo 

przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, a w przypadku osób fizycznych przez wykonawcę 
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albo przez osobę umocowaną    przez    wykonawcę.    W    przypadku    wykonawców    wspólnie 

ubiegających     się     o     udzielenie     zamówienia     oświadczenia,     wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje powinny być podpisane przez pełnomocnika. 

7.4. Zamawiający   udzieli   wyjaśnień   dotyczących   treści   specyfikacji   istotnych warunków zamówienia 

niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu  składania  ofert,   pod  warunkiem  że  

wniosek  o  wyjaśnienie  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego 

nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

7.5. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 

7.5.1. W zakresie przedmiotu zamówienia: 

Tomasz Machul - Inspektor ds. inwestycji, drogownictwa, kultury i sportu, pokój nr 5,  

telefon: 81 58 44 465,  

7.5.2. W zakresie przedmiotu procedury: 

p. Robert Słowikowski - Inspektor ds. informatyki i zamówień publicznych  pokój nr 6,  

telefon: 81 58 44 467,  

7.6. Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.rybczewice.pl w zakładce Zamówienia publiczne. Na 

stronie tej zamawiający będzie zamieszczał również inne informacje wymagane prawem zamówień 

publicznych związane z niniejszym postępowaniem. 

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
Nie ma wymogu wnoszenia wadium przez wykonawców. 

 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 
10.1. Ofertę   należy   napisać  pismem   czytelnym  w języku   polskim.   Dokumenty składające się na 

ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez wykonawcę. 

10.2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji oraz dołączyć 
wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. 

10.3. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

10.4. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być: 

10.4.1. Zaadresowana na adres: 

Urząd Gminy Rybczewice,  

Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice, Sekretariat  

10.4.2. Oznakowana: 

OFERTA – Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach w roku 

szkolnym 2015/2016. Nr sprawy: IZP.271.8.2015. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert. 

10.4.3. Opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy. 

10.5. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia: 

10.5.1. Oświadczenie oraz dokumenty wymagane w pkt 6 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

10.5.2. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1) - w przypadku składania oferty przez podmioty 

występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich 

wykonawców składających ofertę wspólną. 

10.5.3. Pełnomocnictwo    do    reprezentowania    w    postępowaniu    albo    do reprezentowania    

w   postępowaniu   i   zawarcia   umowy,   w   przypadku wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy 

również wspólników spółki cywilnej). 
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10.5.4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów 

składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy  

z lub wykonawca - w przypadku osób fizycznych. 

10.6. Dokumenty, o których mowa w pkt 10.5.2 winny być składane w formie pisemnej. Dokumenty winne 

być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy albo przez osobę 

umocowaną przez osobę uprawnioną, a w przypadku osób fizycznych przez wykonawcę albo przez 

osobę  umocowaną przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane 

przez pełnomocnika. 

10.7. Pełnomocnictwo,   o  którym   mowa     w  pkt   10.5.3.   i   10.5.4.   powinno  być przedstawione  

w formie oryginału lub kopii poświadczonej w drodze czynności notarialnej w rozumieniu ustawy z dnia 

14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (t. j. Dz. U. z 2008 roku Nr 189, póz. 1158 z późn. zm.). 

10.8. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej. 

10.9. Ponadto zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu treści   oferty,    

ułożenie   wszystkich   wymaganych   dokumentów   zgodnie   z kolejnością podaną w specyfikacji 

oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty. 

 

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
11.1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Rybczewice, 

Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice (sekretariat – pokój Nr 3). 

11.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 06.07.2015 r.  
do godz. 11.00 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania 

powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1., a nie data jej 

wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Rybczewice, Rybczewice Drugie 

119, 21-065 Rybczewice, sala konferencyjna (poddasze) dnia 06.07.2015 r., godz. 11:15. 

 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 
12.1. Oferta musi ostateczną sumaryczną cenę obejmująca wszystkie koszty związane  

z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków  

(w tym podatek VAT - dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT). 

12.2. Wszelkie obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT i brutto), przy czym końcówki poniżej 0,5 

grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

12.3. Cenę oferty należy umieścić na formularzu ofertowym wg załączonego druku (wg załącznika nr 1 do 
SIWZ), przy czym cenę ofertową Wykonawca oblicza wg załącznika nr 8 do SIWZ – „Wykaz, 

kalkulacja przewozu uczniów”, przy następujących założeniach: 

12.3.1. należy przyjąć organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz.432 z późn. zm.): 

− początek roku szkolnego: 01.09.2015 r. 

− zimowa przerwa świąteczna trwa od 23.12.2015 r.- 04.01.2016 r. 

− ferie zimowe trwają 2 tygodnie od 15.02 - 28.02.2016 r. 

− wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający Święta 

Wielkanocne i kończy się w najbliższą środę po Świętach od 24.03-30.03.2016 r. 

− koniec roku szkolnego 24.06.2016 r. 

12.4. Wykonawca oblicza cenę oferty na podstawie sprzedaży biletów miesięcznych. 

12.5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 
13.1. Oferowana cena – 100%. 

13.1.1. W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów 

otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg 

następującego wzoru: 
�����ż��� 	
��

�
�� ����
� ��
���
 x 100 pkt x waga kryterium 

 

13.2. Każdy wykonawca będzie oceniany w skali od 0 do 100 punktów. 

13.3. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.  

 

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
14.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest: 

14.1.1. Przedłożyć przed podpisaniem umowy dowód osobisty. 

14.1.2. Podpisać umowę w miejscu wskazanym przez zamawiającego, zgodną ze specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie 

wyznaczonym przez zamawiającego. 

14.2. Osoby podpisujące umowę powinny posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich umocowanie  

do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
Nie ma wymogu wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

16. 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. 
16.1. Wzór  umowy  stanowi  załącznik  nr 7 do SIWZ. 

 

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
17.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy. 

17.2. Odwołanie. 

17.2.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

17.2.1.1. opisu   sposobu   dokonywania   oceny   spełniania   warunków udziału  

w postępowaniu; 

17.2.1.2. wykluczenia    odwołującego    z    postępowania    o    udzielenie zamówienia; 

17.2.1.3. odrzucenia oferty odwołującego. 

17.2.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,  której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać   zwięzłe   przedstawienie   zarzutów,    

określać   żądanie   oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 

17.2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo     

elektronicznej     opatrzonej     bezpiecznym     podpisem elektronicznym  weryfikowanym   

za   pomocą ważnego  kwalifikowanego certyfikatu. 

17.2.4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 
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określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny 

sposób. 

17.2.5. 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. 

17.2.6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.2.4. i 17.2.5. 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. 

17.3. 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 prawo zamówień publicznych, na które 

nie przysługuje odwołanie zgodnie z pkt 17.2. 

17.4. Skarga do sądu. 

17.4.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

17.4.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

zamawiającego. 

17.4.3. Skargę    wnosi    się    za    pośrednictwem    Prezesa    Krajowej    Izby Odwoławczej w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby   Odwoławczej,   przesyłając  

jednocześnie  jej   odpis   przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 

operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

17.4.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 

zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 

uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę 

orzeczenia w całości lub w części. 

17.4.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 

odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

 

18. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

19. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

20. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE. 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

21. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

22. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ, JEŚLI ZAMAWIAJĄCY 
DOPUSZCZA POROZUMIEWANIEM SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. 
22.1. SIWZ, zapytania do siwz i udzielone odpowiedzi, modyfikacja siwz, informacja o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych, wykonawcach wykluczonych z postępowania 

umieszczane będą na stronie internetowej Zamawiającego podanej w niniejszej siwz. 

22.2. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
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23. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY 
ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ. 
23.1. Walutą przetargu jest PLN. Wszystkie kwoty podane przy wycenionej ofercie przetargowej, kalkulacji 

kosztów kredytu i innych dokumentach stanowiących ofertę winny być podane w PLN. 

23.2. Płatność będzie dokonywana w PLN. 

23.3. Całą korespondencję dotyczącą płatności wraz z fakturami należy wysłać do Zamawiającego w języku 

polskim. 

 

24. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ. 
 

25. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 
 

26. WZORY OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, STANOWIĄCE ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ. 
1. Wzór formularza oferty przetargowej. 

2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wzór wykazu usług. 

4. Wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych. 

5. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. 

6. Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej. 

7. Wzór umowy. 

8. Wykaz, kalkulacja przewozu uczniów. 

 

 

Rybczewice, dnia 1 lipca 2015 r. 
 

Zatwierdziła: 

 

Renata Trała  

Sekretarz Gminy Rybczewice 


