
Specyfikacja  istotnych  warunków   zamówienia dot. dowozu uczniów do
szkół i przedszkoli na terenie gminy Skarszewy w roku szkolnym 2015/2016

W  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne  prowadzone  w  trybie  przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29  stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
( j.t. Dz.U. Nr  907 z 2013 ze zm. ) o wartości poniżej  130.000 euro

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

Niniejsza  specyfikacja  składa się łącznie z 29  stron

Zatwierdzam w dniu ……………………………..

…………………………………………….
( data i podpis kierownika Zamawiającego )
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Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Skarszewy
w roku szkolnym 2015/2016



1) ZAMAWIAJĄCY

Nazwa Zamawiającego : Gminny  Ośrodek Obsługi Szkół i  Przedszkoli 
Adres  Zamawiającego: ul. Dworcowa 27/1, 83-250  Skarszewy
NIP: 592-15-68-583
REGON: 190883294
Tel.: ( 58 ) 588-25-37   Faks: (58) 588-25-37
e-mail: goosip@o2.pl
godziny  urzędowania ( pracy ) : od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530

2) TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA

Przetarg  nieograniczony ( art. 39-46  ustawy Pzp ) w  związku z art. 10 ustawy Pzp

3) OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  usługa  transportowa  polegająca  na  dowozie  uczniów
z  terenu  gminy  Skarszewy  do  szkół  i  przedszkoli  w  roku  szkolnym  2015/2016  według
następujących tras przewozu:
                                                              

lp. Nazwa Placówki Szacunkowa ilość dzieci
dowożonych

Miejscowość

1 Publiczna Szkoła Podstawowa
Szczodrowo

( 90 uczniów )

27 
8 

16 
39

Boże Pole
Przerębska Huta
Szczodrowo -kontrola 
Nowy Wiec

2. Zespół Szkół Publicznych
Skarszewy ul. Kopernika

( 125 uczniów )

9 
15 
23 
10 
10 
5 

22 
3 
3 

15 
9 
1 

Boże Pole
Nowy Wiec
Szczodrowo
Kamierowo
Kamierowskie Piece
Obozin
Bączek
Czarnocin
Junkrowy
Więckowy
Malary
Czysta Woda

3. Publiczna Szkoła Podstawowa
Skarszewy ul. Dworcowa

( 101 uczniów )

Punkt  filialny Bączek
( 8 uczniów )

           35 
  12 
   25 
   14 
  12 
   3 

8 

Bolesławowo
Obozin
Kamierowo, 
Kamierowskie Piece
Bączek
Czarnocin

Czarnocin
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4 Publiczna Szkoła Podstawowa

Więckowy
( 23 uczniów )

10 
12 

            1 
  

Junkrowy
Malary
Więckowy - 
wybudowanie

5 Zespół Szkół Publicznych
Pogódki

Gimnazjum Pogódki
ZSP Pogódki - szkoła w Koźminie

Oddział „0”dowóz z Koźmina
do Pogódek

( 134 uczniów )

15  
17  

32 
          24 

14 
19 

7           
6

                        

Jaroszewy-Pogódki
Koźmin-Pogódki

Pogódki-Koźmin
Jaroszewy-Koźmin
Koźmin-Pogódki
Jaroszewy-Pogódki

Koźmin -Pogódki
Jaroszewy-Pogódki

6 Zespół Szkół Publicznych
w Godziszewie , dzieci dojeżdżający

do Godziszewa
( 119 uczniów )

 

Punkt Filialny w Demlinie
( 65 uczniów )

           10
           5

           19
           6

             6
             4

             13
           43

             13

             17
       1
     8
      5
      9
      6
      5 

1
11
2

Mirowo
Mirowo-tory
Boroszewo
Marianka
Damaszka
Gołębiewko
Rościszewo
Demlin
Nowe Gołębiewko

Godziszewo
Gołębiewko
Nowe Gołębiewko
Rościszewo
Mirowo
Boroszewo
Marianka
Damaszka
Bolesławowo
Kamierowo

7 Publiczne Przedszkole Nr 2
Skarszewy ul. Kopernika

( 12 dzieci )

          ( 50%)   3 
     7
   2

Obozin
Kamierowo
Kamierowskie Piece

8 Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Starogardzie Gd

ul. Chojnicka
( 11 dzieci )

      9
        2

Skarszewy
Bolesławowo

Szacunkowa  ilość dowożonych dzieci  w roku szkolnym     2015/2016  -    688           
1.  Dowożeni uczniowie niepełnosprawni nie wymagają poruszania się przy pomocy wózka
inwalidzkiego. 
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2.   Podana  liczba  uczniów  może  ulec  zmianie.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość
skrócenia lub wydłużenia trasy przewozu.
3.   Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  zmiany  godzin  przewozu  do czasu  ustalenia
godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć lekcyjnych w szkołach. 
3.  Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
60.13.00.00-8 – Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
UWAGA:
Usługa będzie świadczona jako komunikacja regularna.
Ze względu na specyfikę usług rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo
mimo określenia go przez zamawiającego z należytą starannością.
Rzeczywista  ilość usług wynikać będzie  z  faktycznego zapotrzebowania zamawiającego i
może  ulec  zmianie,  przy  czym  wykonawca  nie  będzie  rościł  pretensji,  ani  żądał
rekompensaty finansowej, jeżeli ilość ta będzie mniejsza niż szacowana.

1)  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  zmiany  godzin  przewozu  do  czasu  ustalenia
godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć lekcyjnych w szkołach.
2)  Zamawiający  przy  wykonaniu  zamówienia  zastrzega  sobie  możliwość  wprowadzenia
dodatkowych  warunków  wykonania  przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  zamiany  dni
przewozu dzieci w przypadkach wystąpienia nieprzewidzianych w planie dni nauczania w
czasie tygodnia np.: w sobotę za inny dzień w tygodniu.
3) Kurs nie może być odwołany. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku awarii pojazdu,
którym  świadczy  usługi  do  podstawienia  przy  każdorazowej  awarii  zastępczego  środka
transportu – odpowiadającego przepisom dotyczącym świadczonych usług.
4)  Dyspozycyjność  w  uzasadnionych  przypadkach  uroczystości  szkolnych  lub  imprez
okolicznościowych (np.: choinka, dyskoteka, itp.),
5) W celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonawca umożliwi opiekunowi pełnienie opieki
nad dziećmi w autobusie przewożącym dzieci na wskazanej trasie.
6) Pojazdy dowożące uczniów muszą być wyposażone w sprawną instalację grzewczą.
7)  Świadczona  usługa  będzie  wykonywana  zgodnie  z  umową  stanowiącą  załącznik  do
niniejszej SIWZ.
5. Ponadto pojazdy, którymi wykonawca będzie wykonywał zamówienie winny być sprawne
przez  cały  okres  wykonywania  zamówienia  i  gwarantować  maksimum  bezpieczeństwa
przewożonych  uczniów  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  technicznymi  i  normami
dotyczącymi  transportu  zbiorowego  osób,  posiadać  sprawny  system  ogrzewania  wnętrz
w  okresie  zimowym,  oznakowanie  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  ubezpieczenie
w zakresie OC, NW przez cały okres wykonywania zamówienia.  Pojazdy muszą posiadać
miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych uczniów. 
Wymogiem  jest  by  realizowane  kursy  dowozów  i  odwozów  do  szkół  odbywały  się
autobusami  dostosowanymi  do  przewozu  odpowiedniej  liczby  dzieci  na  poszczególnych
trasach.
Zamawiający ma prawo do kontroli pojazdów oraz wszystkich spraw związanych z usługą.

4)  OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 
SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
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5)  INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 
UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości
50% wartości zamówienia podstawowego.

6) OPIS  SPOSOBU  PRZEDSTAWIANIA  OFERT  WARIANTOWYCH  ORAZ 
MINIMALNE  WARUNKI, JAKIM  MUSZĄ  ODPOWIADAĆ  OFERTY 
WARIANTOWE, JEŻELI  ZAMAWIAJĄCY  DOPUSZCZA  ICH  SKŁADNIE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Wymagany termin realizacji: od 1 września 2015 do 30 czerwca 2016r.

8) OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW

1. Wykonawcą  w  siwz  określa  osobę  fizyczną,  osobę  prawną  albo  jednostkę
organizacyjną  nieposiadającą  osobowości  prawnej,  która  ubiega  się  o  udzielenie
zamówienia  publicznego,  złożyła  ofertę  lub  zawarła  umowę  w  sprawie  zamówienia
publicznego.

2. O  udzielenie  zamówienia  określonego  w  części  III  siwz  mogą  ubiegać  się
Wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
       2)   posiadają  uprawnienia   do  wykonywania   czynności  określonych  w siwz,  tj.

Wykonawca  ubiegający  się  o  zamówienie  przedstawia  licencję  uprawniającą  do
podejmowania  i  wykonywania działalności  gospodarczej  w zakresie  krajowego lub
międzynarodowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.),
przy  czym  termin  obowiązywania  licencji  musi  obejmować  cały  okres  trwania
zamówienia.

3)  nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp,

3. Oceny  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  Zamawiający  dokona  na
podstawie analizy załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, wyszczególnionych
w siwz.           Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie
wynikać,  iż Wykonawca spełnił  warunki  udziału w postępowaniu,  o których mowa w
części 8 siwz            w ust. 2.

4. W  przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia
warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3 musi spełniać każdy z Wykonawców. Warunki,
o których mowa w ust. 2 pkt 1,  wykonawcy mogą spełniać je łącznie.
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9) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art.
22 ust. 1 ustawy, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie przepisów
art. 22 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp (wg załącznika nr 3 do siwz);

    2) Wykonawca  ubiegający  się  o  zamówienie  przedstawią  licencję  uprawniającą  do
podejmowania  i  wykonywania działalności  gospodarczej  w zakresie  krajowego lub
międzynarodowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.),
przy  czym  termin  obowiązywania  licencji  musi  obejmować  cały  okres  trwania
zamówienia.

2. W  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach,  o których mowa w art.  24 ust.  1 ustawy,
Wykonawca
wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:

1) oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  na  podstawie
przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp (wg załącznika nr 2 do siwz);

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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;

3) aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie,
że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4) aktualne  zaświadczenie  właściwego oddziału  Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych  lub Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,
lub  potwierdzenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.

3. Wykonawca  wraz  ofertą,  składa  listę  podmiotów  należących  do  tej  samej  grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że
nie należy do grupy kapitałowej.
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4. Zamawiający  zwróci  się  do  wykonawcy  o  udzielenie  w  określonym  terminie
wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art.  24 ust.  2 pkt 5 ustawy Pzp,
istniejących  między  przedsiębiorcami,  w  celu  ustalenia,  czy  zachodzą  przesłanki
wykluczenia wykonawcy.

5. Zamawiający,  oceniając  wyjaśnienia,  weźmie  pod  uwagę  obiektywne  czynniki,
w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp,
istniejących  między  przedsiębiorcami,  na  ich  zachowania  w  postępowaniu  oraz
przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji.

6. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który
nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust.
2d. ustawy Pzp.

7. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w części 8 siwz
w ust. 1 polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w części 8 siwz
w ust. 3, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający
żąda  od  Wykonawcy  przedstawienia  w  odniesieniu  do  tych  podmiotów  dokumentów
wymienionych w części 9 siwz w ust. 2.

8. Jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  Wykonawca  nie  może  przedstawić  dokumentów
dotyczących  sytuacji  finansowej  i  ekonomicznej  wymaganych  przez  Zamawiającego,
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie
opisanego przez Zamawiającego warunku.

9. Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w części 9 siwz w ust. 2
pkt 2-4 ) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) 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,

10. Dokument, o którym mowa w części 9 siwz w ust. 9 lit. a) powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym
mowa w części 9 siwz w ust. 9 lit.  b), powinien być  wystawiony  nie wcześniej  niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.

11. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa części 9 siwz w
ust.  9,  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. Przepis części 9 siwz ust. 10
stosuje się odpowiednio.

12. W  przypadku  wątpliwości,  co  do  treści  dokumentu  złożonego  przez  Wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
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Zamawiający  może  zwrócić  się  do  właściwych  organów  odpowiednio  miejsca
zamieszkania  osoby  lub  kraju,  w  którym  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce
zamieszkania,  z  wnioskiem  o  udzielenie  niezbędnych  informacji  dotyczących
przedłożonego dokumentu.

13. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania
warunków udziału w postępowaniu.

14. Zgodnie  z  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  Zamawiający  wzywa  Wykonawców,  którzy
w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25
ust.  1,  lub,  którzy  złożyli  dokumenty  zawierające  błędy  -  do  ich  uzupełnienia  w
wyznaczonym  terminie,  chyba,  że  mimo  ich  uzupełnienia  oferta  Wykonawcy podlega
odrzuceniu  lub  konieczne  byłoby  unieważnienie  postępowania.  Zamawiający  wzywa
także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświad-
czeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. l ustawy Pzp.

15. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

10) INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ
I  DOKUMENTÓW

1. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w formie faksu
(58 588 –  25  –  37  ) oraz  w formie  elektronicznej  (goosip@o2.pl  ).  Fakt  otrzymania
oświadczeń,  wniosków  oraz  informacji  przekazanych  za  pomocą  faksu  lub  e-maila
zgodnie  z  art.  27  ust.  2  ustawy Pzp  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie
potwierdza. Oferty składa się w formie pisemnej. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma,
składane osobiście, w godzinach pracy, tj. w dni robocze od godz.730 – 1530.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz.
Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert, 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.

3. Zamawiający  jednocześnie  przekaże  treść  wyjaśnienia  wszystkim  Wyko-
nawcom,  którym  doręczono  istotne  warunki  zamówienia,  bez  ujawniania  źródła
zapytania, oraz zamieści je na swojej stronie internetowej, na której zamieszczono siwz.

4. W szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może,  w  każdym
czasie przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść siwz. Dokonaną w ten
sposób  zmianę  przekazuje  się  niezwłocznie  wszystkim  Wykonawcom  i  jest  dla  nich
wiążąca.  Zmianę siwz Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej,  na której
udostępniono siwz.

5. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z Wykonawcami.

11) OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWIONE DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
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1. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami zamawiający upoważnia:

Panią  Grażynę  Kaulbarsz – w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia,
Panią Marię Armatowską – w sprawach dotyczących procedur udzielania zamówienia
publicznego.

2. Osoby  wymienione  w  ust.  poprzedzającym  nie  mają  upoważnienia  do  udzielania
Wykonawcom informacji w zakresie wyjaśnienia treści istotnych warunków zamówienia.
Ze względu na obowiązkową pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia
ustne nie są dla Wykonawców wiążące.

3. Osoby wymienione  w  części  11  siwz  ust.  l  są  upoważnione  do  udostępnienia  do
wglądu dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pisemny
wniosek Wykonawcy.

4. Oferty,  opinie  biegłych,  oświadczenia,  zawiadomienia,  wnioski,  inne  dokumenty
i  informacje  składane  przez  Zamawiającego  i  Wykonawców  oraz  umowa  w  sprawie
zamówienia  publicznego  stanowią  załączniki  do  protokołu  postępowania  o  udzielenie
zamówienia.

5. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania,  z tym że
oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

6. 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 one być udostępniane.

12) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie  żąda wniesienia wadium.

13) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od daty składania ofert. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. W  uzasadnionych  przypadkach,  na  co  najmniej  3  dni  przed  upływem  terminu
związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Odmowa  wyrażenia  zgody,  o  której  mowa  w ust.  poprzedzającym,  nie  powoduje
utraty wadium.

4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z
jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie
terminu  związania  ofertą  dokonywane  jest  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,
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obowiązek  wniesienia  nowego  wadium  lub  jego  przedłużenia  dotyczy  jedynie
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

5. W  przypadku  wniesienia  odwołania  po  upływie  terminu  do  składania  ofert  bieg
terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

6. Nie  później  niż  7  dni  przed  upływem  ważności  wadiów  Zamawiający  wzywa
Wykonawców,  pod  rygorem  wykluczenia  z  postępowania,  do  przedłużenia  ważności
wadium  albo  wniesienia  nowego  wadium  na  okres  niezbędny  do  zabezpieczenia
postępowania  do  zawarcia  umowy.  Jeżeli  odwołanie  zostanie  wniesione  po  wyborze
najkorzystniejszej  oferty,  wezwanie kieruje się jedynie  do Wykonawcy,  którego ofertę
wybrano jako najkorzystniejszą.

14) OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę według poniższych zasad:
2) treść oferty musi odpowiadać treści siwz;
3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
4) oferta  powinna  być  złożona  pod  rygorem  nieważności  w formie  pisemnej.  Oferta

powinna być złożona zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz - formularz oferty;
5) oferta  powinna  być  sporządzona  w języku  polskim,  na  maszynie,  komputerze  lub

ręcznie nieścieralnym atramentem;
6) oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty;
7) upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika

ono z dokumentów dołączonych do oferty;
8) wszelkie pełnomocnictwa, dołączone do oferty, muszą być złożone w oryginale lub

kopii poświadczonej notarialnie;
9) w  przypadku  gdy  Wykonawcy  wspólnie  ubiegają  się  o  udzielenie  zamówienia,

wówczas  ustanawiają  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie  zamówienia  publicznego.  Pełnomocnictwo  powinno  być  sporządzone  w
formie pisemnej. Pełnomocnictwo takie może również wynikać z umowy konsorcjum,
którą w tym przypadku w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie Wykonawca
załącza do oferty;

10) kopie  wszystkich  dokumentów dołączonych  do oferty  winny być  potwierdzone  za
zgodność  z  oryginałem  przez  osoby  upoważnione  do  jej  podpisania  (na  każdej
zapisanej stronie);

11) wszelkie  poprawki  i  zmiany  w tekście  oferty  muszą  być  parafowane  przez  osoby
podpisujące ofertę;

12) oferta  powinna  być  umieszczona  w  zamkniętej  kopercie  zaadresowanej  do
Zamawiającego  i  oznaczona  poprzez  umieszczenie  na  niej  nazwy  i  adresu
Zamawiającego, nazwy i adresu Wykonawcy oraz opisu: 

13) ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać;
             oferta  może  być  zmieniona  lub  wycofana  poprzez  złożenie  oświadczenia

oznaczonego  w sposób  określony  w części  14  siwz  ust.  1  pkt  11  z  dodatkowym
opisem:  Dowóz uczniów do szkół  i  przedszkoli  na terenie  gminy Skarszewy w
roku szkolnym 2015/2016

1)  „Wycofanie" lub „Zmiana oferty";
2) oferta powinna być spięta w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z

kartek;
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3) koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

2. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
1) formularz oferty, stanowiący (załącznik nr 1 do siwz),
2) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w części 9 siwz,

3. Dokumenty,  o których mowa w części 9 siwz, są składane w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4. Zamawiający  zażąda  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  potwierdzonej  kopii
dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

5. Wszystkie dokumenty złożone w innym języku niż polski winny być złożone wraz z
tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę;

6. Wykonawca składając ofertę, może zastrzec, że nie mogą być udostępniane znajdujące
się  w  jego  ofercie  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji „przez tajemnicę przedsiębiorstwa
rozumie  się  nieujawnione  do  wiadomości  publicznej  informacje  techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania
ich w poufności". Zastrzeżenie winno być wówczas dokonane poprzez złożenie oferty w
dwóch częściach opisanych jako „część jawna ofert" i „część tajna oferty”. Oferta złożona
bez podziału na części jawną i tajną jest  ofertą jawną. Wykonawca nie może zastrzec
informacji  dotyczących  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i
warunków płatności zawartych w ofercie.

15) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę  należy  złożyć  w  nieprzejrzystym,  zamkniętym  opakowaniu  w  siedzibie
Zamawiającego:  Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i  Przedszkoli ul. Dworcowa 27/1,
83-250 Skarszewy, w sekretariacie, w terminie do dnia  10.07.2015 r.,  do godziny 10  00.

2. Opakowanie  zawierające  ofertę  powinno  być  zaadresowane  do  Zamawiającego  i
oznakowane następująco:  „Dowóz uczniów do szkół  i  przedszkoli  na terenie gminy
Skarszewy  w  roku  szkolnym  2015/2016” i  opatrzone  nazwą  i  dokładnym  adresem
Wykonawcy.

3. Ofertę  złożoną  po  terminie  składania  ofert  zwraca  się  bez  otwierania  po  upływie
terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

4. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego
do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmian treści siwz, jeżeli dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach będzie niezbędny.

5. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.
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6. O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego Wykonawcę,
któremu przesłano siwz, oraz zamieści informację na strome internetowej.

7. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

8. Otwarcie  ofert  jest  jawne  i  następuje  bezpośrednio  po  upływie  terminu  do  ich
składania.

9. Zamawiający dokona otwarcia  ofert  w dniu:  10.07.2015 r.,  do godziny  10  05 w,  w
swojej siedzibie, pokój nr 3.

10. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny.

11. Informacje, o których mowa w ust. 7 i 10, doręcza się Wykonawcom, którzy nie byli
obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

16) OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca określi  cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym do
siwz  formularzu  ofertowym  (załącznik  nr  1  do  siwz)  według  zasad  określonych  w
sposobie wypełniania tego formularza.

2. Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

3. Zamawiający,  oceniając  wyjaśnienia,  weźmie  pod  uwagę  obiektywne  czynniki,  w
szczególności  oszczędność  metody  wykonania  zamówienia,  wybrane  rozwiązania
techniczne,  wyjątkowo  sprzyjające  warunki  wykonywania  zamówienia  dostępne  dla
Wykonawcy,  oryginalność  projektu  Wykonawcy  oraz  wpływ  pomocy  publicznej
udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

4. Zamawiający  odrzuci  ofertę  Wykonawcy,  który  nie  złożył  wyjaśnień  lub,  jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia.

17) IN FORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A 
WYKONAWCĄ

Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

18) OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIÓW
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2. Zamawiający  wybierze  najkorzystniejszą  ofertę  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert
określonych w siwz.

3. Jeżeli  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  w którym jedynym kryterium oceny
ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego dodatkowych
ofert.

4. Wykonawcy,  składając  oferty  dodatkowe,  nie  mogą  zaoferować  cen  wyższych  niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

5. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi  kryteriami oceny
ofert:

Cena oferty 100 %

Punkty będą przyznawane według wzoru:

Cena oferowana najniższa
C= x 100

Cena oferty badanej 

6. O wyborze oferty najkorzystniejszej zadecyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów.
Pod uwagę będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

7. W toku badania i  oceny ofert  Zamawiający może żądać udzielenia  przez Wykonawcę
wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

8. Zamawiający poprawia w ofercie:

4) oczywiste omyłki pisarskie;
5) oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych

dokonanych poprawek,
6) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

9. Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji z Wykonawcą, dotyczących złożonej oferty,
oraz dokonywał jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, z wyjątkiem określonym
w ust. poprzedzającym.

19) INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
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1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców,  którzy złożyli
oferty, oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której opublikowano siwz, i w
miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

2. Zamawiający  unieważni  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia,  jeżeli  zajdzie,  co
najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 93 ustawy Pzp.

3. O  unieważnieniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  Zamawiający  zawiadamia
równocześnie  wszystkich  Wykonawców,  którzy  ubiegali  się  o  udzielenie  zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących
po  stronie  Zamawiającego,  Wykonawcom,  którzy  złożyli  oferty  niepodlegające
odrzuceniu,  przysługuje  roszczenie  o  zwrot  uzasadnionych  kosztów  uczestnictwa  w
postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, w sposób określony w
części 10 ust. 1 siwz (faksem, pocztą elektroniczną); albo 10 dni – jeżeli zawiadomienie
zostało przekazane w inny sposób (pisemnie).

6. Jeżeli  Wykonawca,  którego oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od zawarcia  umowy w
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych  ofert,  bez  przeprowadzenia  ich  ponownej  oceny,  chyba,  że  zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

20) WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY

Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wysokości
5%  ceny całkowitej podanej w ofercie.

21) WZÓR UMÓWY

7. Postanowienia umowy Zamawiający zawarł we wzorze umowy stanowiącym  załącznik
nr 4 do siwz.

8. Poza  przypadkami  określonymi  w  umowie  zmiany  umowy  będą  mogły  nastąpić  w
następujących okolicznościach:

a) zaistnienia,  po zawarciu umowy,  przypadku siły wyższej,  przez którą,  na potrzeby
niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej  strony
więzi prawnej:
 o charakterze niezależnym od stron,
 którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
 którego  nie  można  uniknąć  ani  któremu  strony  nie  mogły  zapobiec  przy

zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie;
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b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;

c) powstania  rozbieżności  lub  niejasności  w  rozumieniu  pojęć  użytych  w  umowie,
których  nie  będzie  można  usunąć  w  inny  sposób,  a  zmiana  będzie  umożliwiać
usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji
jej zapisów przez strony;

d) zmiany lub innej istotnej zmiany w ilości jakiegokolwiek elementu prac objętych;

e) gdy  zaistnieje  inna,  niemożliwa  do  przewidzenia  w  momencie  zawarcia  umowy
okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialności,  skutkująca  brakiem możliwości  należytego  wykonania  umowy,
zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.

22) POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 180 ustawy Pzp wobec czynności Zamawiającego podjętych niezgodnie z
ustawą w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania przez
Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcy
przysługuje  odwołanie.  W niniejszym  postępowaniu  odwołanie  przysługuje  wyłącznie
wobec czynności:
7) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę,
8) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
9) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
10) odrzuceniu oferty odwołującego.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesiania informacji o czyn-
ności  Zamawiającego stanowiącej  podstawę jego wniesienia  -  jeżeli  zostały
przestanę w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (faksem lub pocztą elek-
troniczną);  albo w terminie 10 dni - jeżeli  zostały przesłane w inny sposób
(pisemnie).
Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia lub postanowień siwz wnosi się w ter-
minie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Za-
mówień Publicznych lub zamieszczenia siwz na stronie internetowej. Odwo-
łanie wobec innych czynności 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.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym,  weryfikowanym  za  po-
mocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię od-
wołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki  sposób,  aby mógł  on zapoznać  się  z  jego treścią  przed  upływem tego
terminu. Zastosowanie ma art. 27 ust. 2.
Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale 2 (art.  180-198)
ustawy Prawo zamówień publicznych.

1) W innych sprawach nieuregulowanych w siwz mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.
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ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór.
4. Wzór umowy

Załącznik nr 1 do siwz 
  
......................................................................
           (Nazwa i adres Wykonawcy)                                                                                    

...........................................
                     (miejscowość i data )

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego
pod Nr KRS: ...............................................
lub wpisanym do ewidencji 
działalności gospodarczej
pod Nr .............................  z dnia ................
REGON .......................................................
telefon ...............................  faks .................                          
E-mail ..........................................................

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Dowóz uczniów do szkół
i przedszkoli na terenie gminy Skarszewy w roku szkolnym 2015/2016 ”, oferuję

wykonanie zamówienia za cenę łączną:

lp. Nazwa Placówki Szacunkowa ilość
dzieci dowożonych

Miejscowość Cena biletu
miesięcznego 

Publiczna Szkoła
Podstawowa
Szczodrowo

( 90 uczniów )

27 
8 

16 
39

Boże Pole
Przerębska Huta
Szczodrowo -kontrola 
Nowy Wiec

Zespół Szkół Publicznych
Skarszewy ul. Kopernika

( 125 uczniów )

9 
15 
23 
10 
10 
5 

22 

Boże Pole
Nowy Wiec
Szczodrowo
Kamierowo
Kamierowskie Piece
Obozin
Bączek
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3 
3 

15 
9 
1 

Czarnocin
Junkrowy
Więckowy
Malary
Czysta Woda

Publiczna Szkoła
Podstawowa

Skarszewy ul. Dworcowa
( 101 uczniów )

Punkt  filialny Bączek
( 8 uczniów )

           35 
  12 
   25 
   14 
  12 
   3 

8 

Bolesławowo
Obozin
Kamierowo, 
Kamierowskie Piece
Bączek
Czarnocin

Czarnocin

Publiczna Szkoła
Podstawowa
Więckowy

( 23 uczniów )

10 
12 

            1 
  

Junkrowy
Malary
Więckowy - 
wybudowanie

Zespół Szkół Publicznych
Pogódki

Gimnazjum Pogódki

ZSP Pogódki - szkoła
w Koźminie

Oddział „0”dowóz z
Koźmina

do Pogódek
( 134 uczniów )

15  
17  

32 
          24 

14 
19 

7           
6

                        

Jaroszewy-Pogódki
Koźmin-Pogódki

Pogódki-Koźmin
Jaroszewy-Koźmin
Koźmin-Pogódki
Jaroszewy-Pogódki

Koźmin -Pogódki
Jaroszewy-Pogódki

Zespół Szkół Publicznych
w Godziszewie , dzieci

dojeżdżający do
Godziszewa

( 119 uczniów )

 
Punkt Filialny w Demlinie

( 65 uczniów )

           10
           5

           19
           6

             6
             4

             13
           43

             13

             17
       1
     8
      5

Mirowo
Mirowo-tory
Boroszewo
Marianka
Damaszka
Gołębiewko
Rościszewo
Demlin
Nowe Gołębiewko

Godziszewo
Gołębiewko
Nowe Gołębiewko
Rościszewo
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      9
      6
      5 

1
11
2

Mirowo
Boroszewo
Marianka
Damaszka
Bolesławowo
Kamierowo

Publiczne Przedszkole Nr 2
Skarszewy ul. Kopernika

( 12 dzieci )

          ( 50%)   3 
     7
   2

Obozin
Kamierowo
Kamierowskie Piece

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w

Starogardzie Gd ul.
Chojnicka

( 11 dzieci )

      9
        2

Skarszewy
Bolesławowo

Ogółem: 688

kwota miesięczna ...........x 10 miesięcy =...........................................  zł  netto
+ ....................... % VAT = .............................................. zł

brutto
słownie: ................................................................................................................
..............

..............................................................................................................................
złotych brutto.

1. Oświadczamy,  że zapoznaliśmy się z istotnymi  warunkami zamówienia,  nie
wnosimy do nich uwag.

2. Oświadczamy,  że zamówienie zrealizujemy w terminie  od 01.09.2015 r.  do
30.06.2016 r.

3. Oświadczamy,  że  zamierzamy  powierzyć  podwykonawcom  do  wykonania
następujące prace:

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

.....

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

.....

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

.....

4. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
warunkach  wynikających  z  siwz,  w  miejscu  i  terminie  wyznaczonych  przez
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Zamawiającego,  oraz  wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  zamówienia  w
wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od 
termin składania ofert.

Oferta została złożona na ........... kolejno ponumerowanych kartkach. Integralną część ofert 
stanowią następujące dokumenty.

1. .............................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................
      3. .......................................................................................................................................
.....
     4. ........................................................................................................................................
.....
     5. ........................................................................................................................................
.....

.......................................... ....................................................................
       (miejscowość i data)                (podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy)

19



Załącznik nr 2 do siwz 

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego (na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp).

.......................................... ....................................................................
       (miejscowość i data)                (podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do siwz 

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, tj.:

a) posiadamy  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub
czynności,

b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,

d) znajdujemy  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wy-
konanie zamówienia.

(na podstawie przepisów art. 22 ust. 1 ustawy Pzp)
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.......................................... ....................................................................
       (miejscowość i data)                (podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do siwz 

WZÓR UMOWY

UMOWA NR ……………………………………

zawarta w dniu  …………………..r.  pomiędzy  Gminnym Ośrodkiem Obsługi Szkół i
Przedszkoli ,ul. Dworcowa 27/1 , 
NIP 592-15-68-583, REGON 190883294
reprezentowaną przez 
p.o. Dyrektora  – Cecylię Hinz,
w obecności Głównej  Księgowej – Wiesławy  Engler
zwaną w  dalszej części „Zamawiającym” , 
a …………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………
…………………………………………………
zwanym/ą dalej „ Wykonawcą” o następującej treści:

§ 1
1. Zadanie zostało zlecone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów
ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( j.t. Dz.U. 907 z 2013 r.
z póź. zm.)    
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2. Przedmiotem umowy jest dowóz uczniów do szkół  i  przedszkoli  w roku szkolnym
2015/2016  zgodnie  z  ofertą  stanowiącą  załącznik  do  niniejszej  umowy,  według  niżej
określonych tras przewozu :
   
lp. Nazwa Placówki Szacunkowa ilość dzieci

dowożonych
Miejscowość

1 Publiczna Szkoła Podstawowa
Szczodrowo

( 90 uczniów )

27 
8 

16 
39

Boże Pole
Przerębska Huta
Szczodrowo -kontrola 
Nowy Wiec

2. Zespół Szkół Publicznych
Skarszewy ul. Kopernika

( 125 uczniów )

9 
15 
23 
10 
10 
5 

22 
3 
3 

15 
9 
1 

Boże Pole
Nowy Wiec
Szczodrowo
Kamierowo
Kamierowskie Piece
Obozin
Bączek
Czarnocin
Junkrowy
Więckowy
Malary
Czysta Woda

3. Publiczna Szkoła Podstawowa
Skarszewy ul. Dworcowa

( 101 uczniów )

Punkt  filialny Bączek
( 8 uczniów )

           35 
  12 
   25 
   14 
  12 
   3 

8 

Bolesławowo
Obozin
Kamierowo, 
Kamierowskie Piece
Bączek
Czarnocin

Czarnocin

   
4 Publiczna Szkoła Podstawowa

Więckowy
( 23 uczniów )

10 
12 

            1 
  

Junkrowy
Malary
Więckowy - 
wybudowanie

5 Zespół Szkół Publicznych
Pogódki

Gimnazjum Pogódki
ZSP Pogódki - szkoła w Koźminie

Oddział „0”dowóz z Koźmina

15  
17  

32 
          24 

14 
19 

Jaroszewy-Pogódki
Koźmin-Pogódki

Pogódki-Koźmin
Jaroszewy-Koźmin
Koźmin-Pogódki
Jaroszewy-Pogódki
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do Pogódek
( 134 uczniów )

7           
6

                        

Koźmin -Pogódki
Jaroszewy-Pogódki

6 Zespół Szkół Publicznych
w Godziszewie , dzieci dojeżdżający

do Godziszewa
( 119 uczniów )

 
Punkt Filialny w Demlinie

( 65 uczniów )

           10
           5

           19
           6

             6
             4

             13
           43

             13

             17
       1
     8
      5
      9
      6
      5 

1
11
2

Mirowo
Mirowo-tory
Boroszewo
Marianka
Damaszka
Gołębiewko
Rościszewo
Demlin
Nowe Gołębiewko

Godziszewo
Gołębiewko
Nowe Gołębiewko
Rościszewo
Mirowo
Boroszewo
Marianka
Damaszka
Bolesławowo
Kamierowo

7 Publiczne Przedszkole Nr 2
Skarszewy ul. Kopernika

( 12 dzieci )

          ( 50%)   3 
     7
   2

Obozin
Kamierowo
Kamierowskie Piece

8 Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Starogardzie Gd

ul. Chojnicka
( 11 dzieci )

      9
        2

Skarszewy
Bolesławowo

                                                           

§ 2

1. Uczniów z tras określonych w § 1 ust. 2  należy dowieźć i odwieźć do szkół  i przedszkoli
na zajęcia lekcyjne zgodnie z planem zajęć lekcyjnych poszczególnych szkół przedszkoli. 
3.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  zmiany  godzin  przewozu  do  czasu  ustalenia
godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć lekcyjnych w szkołach.

§ 3
1. Wykonawca zobowiązuje się do punktualnego i solidnego zabezpieczenia dowozu.
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2. Wykonawca nie może odwołać żadnego kursu. W przypadku awarii środka transportu
lub innych przyczyn Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zastępczego środka
transportu  bez  ponoszenia  przez  Zamawiającego  dodatkowych  kosztów  z  tym
związanych.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Wykonawca zobowiązuje się każdego dnia przed
rozpoczęciem  kursu  umożliwić  opiekunowi  wyznaczonemu  przez  Zamawiającego,
pełnienie opieki nad dziećmi w autobusie przewożącym dzieci na wskazanych trasach.

4. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie  przewozu odpowiada Wykonawca i  opiekun
wyznaczony przez Zamawiającego.

5. Wykonawca zapewni pojazdy dostosowane do przewozu odpowiedniej liczby dzieci
na  poszczególnych  trasach,  posiadające, zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
oznakowanie dla przewozu dzieci i młodzieży, sprawną automatykę wszystkich drzwi
pojazdu uruchamianą ze stanowiska kierowcy oraz miejsca siedzące dla wszystkich
dowożonych uczniów.

6. Pojazdy dowożące uczniów muszą być wyposażone w sprawną instalację grzewczą.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli dowozów w zakresie:

1) punktualności dowozów do szkół;
2) oznakowania samochodów służących do wykonywania zamówienia;
3) ogrzewania i warunków sanitarnych i technicznych.

§ 4
1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie spowodowane

przy wykonaniu usług przewozowych zarówno wśród przewożonych dzieci jak i osób
trzecich.

2. Zamawiający przy wykonaniu  zamówienia  zastrzega   sobie  możliwość  wprowadzenia
dodatkowych  warunków  wykonania  przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  zmiany  dni
przewozu dzieci w przypadkach wystąpienia nieprzewidzianych w planie dni nauczania
w czasie tygodnia np.: w sobotę za inny dzień w tygodnia.

§ 5
Umowa niniejsza obowiązuje od dnia 01.09.2015 r.  do dnia 30.06.2016 r.

§ 6
1. Należność za wykonane usługi została ustalona w wyniku przetargu nieograniczonego –
wynagrodzenie za przewóz 1 ( jednego ) ucznia miesięcznie na trasie:

lp. Nazwa Placówki Szacunkowa ilość
dzieci dowożonych

Miejscowość Cena biletu
miesięcznego 

Publiczna Szkoła
Podstawowa
Szczodrowo

27 
8 

16 

Boże Pole
Przerębska Huta
Szczodrowo -kontrola 
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( 90 uczniów ) 39 Nowy Wiec
Zespół Szkół Publicznych
Skarszewy ul. Kopernika

( 125 uczniów )

9 
15 
23 
10 
10 
5 

22 
3 
3 

15 
9 
1 

Boże Pole
Nowy Wiec
Szczodrowo
Kamierowo
Kamierowskie Piece
Obozin
Bączek
Czarnocin
Junkrowy
Więckowy
Malary
Czysta Woda

Publiczna Szkoła
Podstawowa

Skarszewy ul. Dworcowa
( 101 uczniów )

Punkt  filialny Bączek
( 8 uczniów )

           35 
  12 
   25 
   14 
  12 
   3 

8 

Bolesławowo
Obozin
Kamierowo, 
Kamierowskie Piece
Bączek
Czarnocin

Czarnocin

Publiczna Szkoła
Podstawowa
Więckowy

( 23 uczniów )

10 
12 

            1 
  

Junkrowy
Malary
Więckowy - 
wybudowanie

Zespół Szkół Publicznych
Pogódki

Gimnazjum Pogódki

ZSP Pogódki - szkoła
w Koźminie

Oddział „0”dowóz z
Koźmina

do Pogódek
( 134 uczniów )

15  
17  

32 
          24 

14 
19 

7           
6

                        

Jaroszewy-Pogódki
Koźmin-Pogódki

Pogódki-Koźmin
Jaroszewy-Koźmin
Koźmin-Pogódki
Jaroszewy-Pogódki

Koźmin -Pogódki
Jaroszewy-Pogódki

Zespół Szkół Publicznych
w Godziszewie , dzieci

dojeżdżający do
Godziszewa

( 119 uczniów )

           10
           5

           19
           6

             6
             4

             13

Mirowo
Mirowo-tory
Boroszewo
Marianka
Damaszka
Gołębiewko
Rościszewo
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Punkt Filialny w Demlinie

( 65 uczniów )

           43
             13

             17
       1
     8
      5
      9
      6
      5 

1
11
2

Demlin
Nowe Gołębiewko

Godziszewo
Gołębiewko
Nowe Gołębiewko
Rościszewo
Mirowo
Boroszewo
Marianka
Damaszka
Bolesławowo
Kamierowo

Publiczne Przedszkole Nr 2
Skarszewy ul. Kopernika

( 12 dzieci )

          ( 50%)   3 
     7
   2

Obozin
Kamierowo
Kamierowskie Piece

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w

Starogardzie Gd ul.
Chojnicka

( 11 dzieci )

      9
        2

Skarszewy
Bolesławowo

Ogółem: 688

kwota miesięczna .................................x 10 miesięcy zł netto + .......................
% VAT = .............................................. zł

brutto
słownie: ................................................................................................................
..............

..............................................................................................................................
złotych brutto.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 płatne będzie miesięcznie, obliczone jako iloczyn
liczby uczniów dojeżdżających  na  danej  trasie  oraz  ceny za  przewóz  1  (jednego)  ucznia
w ciągu miesiąca (ceny biletu miesięcznego).
4.  Faktury/  rachunki/  noty   wystawione  przez  Wykonawcę  powinny  posiadać  załącznik
z danymi  niezbędnymi   do   zidentyfikowania i rozliczenia usługi (np.:  bilety miesięczne lub
akceptację dyrektorów szkół co do ilości przewożonych uczniów w miesiącu).
5. Należność z tytułu realizacji usługi regulowana będzie w terminie 14 dni od daty złożenia
rachunku przelewem na konto Wykonawcy /  nr  konta/  
…………………………………………………………………………………………………..
6. Ze względu na specyfikę usług rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo
mimo określenia go przez zamawiającego z należytą starannością.
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Rzeczywista  ilość  usług  wynikać  będzie  z  faktycznego  zapotrzebowania  zamawiającego
i  może  ulec  zmianie,  przy  czym  wykonawca  nie  będzie  rościł  pretensji,  ani  żądał
rekompensaty finansowej, jeżeli ilość ta będzie mniejsza niż szacowana.
 

§ 7
1. Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyny

leżącej po jego stronie w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za cały okres
świadczenia usługi.

2.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  nieprzestrzegania  warunków
wynikających  z  §  1  i  3  niniejszej  umowy,  Zamawiający  ma  prawo  zastosować
i naliczyć karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za cały okres
świadczenia usługi.

3. Niezależnie  od zastosowania kar umownych  Zamawiający może dochodzić  swoich
strat i szkód związanych z niewykonaniem zobowiązania wynikającego z niniejszej
umowy na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

4. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z kwoty wynagrodzenia.
5. Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie będą

przedmiotem cesji.

§ 8
1. W dniu zawarcia umowy, Wykonawca pozostaje ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
i  zobowiązuje  się  kontynuować  je  nie  krócej  niż  do  dnia  zakończenia  wykonania
przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i  wszelkie koszty z tytułu strat  materialnych
oraz  następstw  nieszczęśliwych  wypadków  powstałych  w  związku  z  realizacją
przedmiotu umowy.

3. Zakres  ubezpieczenia,  o  którym  mowa  w  niniejszym  paragrafie  musi  obejmować
również szkody wyrządzone przez podwykonawcę/ców.

   § 9
1.  Wykonawca   przed  podpisaniem   umowy  przedłoży  zabezpieczenie   należytego  jej

wykonania w wysokości 5 % ceny  całkowitej  podanej w ofercie,
2.  Zabezpieczenie  wnosi  się w formach  określonych dla wadium w art. 45 ust. 6-8  ustawy

z dnia  29  stycznia  2004 r. – Prawo  zamówień  publicznych . ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z późn. zm. )

§ 10
1. Zamawiający może dokonać zmian postanowień umowy w zakresie:
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1) zmiany organizacji  i  tras dowozu w sytuacjach zmian organizacji  pracy szkoły oraz
zmian  organizacyjnych  dotyczących  uczniów.  W  takim  przypadku  Wykonawca  jest
zobowiązany do zmiany organizacji i tras dowozu;

2) zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT);

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy
pisemnej.

§ 11
Integralnymi częściami niniejszej umowy są:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
2) Oferta Wykonawcy.

§12
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą mieć zastosowanie przepisy
ustawy:  Prawo  zamówień   publicznych,  Prawo  przewozowe  oraz  przepisy  Kodeksu
Cywilnego.

§13
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania przedmiotowej umowy strony poddają
rozstrzygnięciu sądom rzeczowo właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§14

Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i
jeden dla Wykonawcy.

  ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA
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