SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
którego wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp

1. Zamawiający:
a/ pełna nazwa zamawiającego:

GMINA POPÓW

b/ kod, miejscowość , województwo:

Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110
Popów, śląskie.

c/ numer kierunkowy:

034
tel.317 70 67,

d/ adres strony internetowej

fax.317 70 67.

www.bip.popow.akcessnet.net

2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego:
Przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych.
3/. Opis przedmiotu zamówienia:
Dowóz uczniów do szkół.
Kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV 60113100-4
4/.Termin realizacji zamówienia:

rok szkolny 2008/09.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków :
Warunkiem udziału w postępowaniu jest złoŜenie przez Wykonawcę :
1/ Formularza ofertowego wg zał. nr 1
2/ Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg art. 44 pzp)
3/ Potwierdzonej kserokopii aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej,
4/ Potwierdzonej kserokopii zezwolenia na wykonywanie zarobkowego przewozu osób –
przewozy nieregularne,
5/ Potwierdzonego odpisu dowodów rejestracyjnych minimum jednego pojazdu na 50 osób
będącego własnością przewoźnika,
6/ Certyfikatu kompetencji zawodowych (zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001r. o transporcie
drogowym – Dz. U. Nr 125 z 2001 r. poz. 1371),

7/ Oświadczenia , Ŝe wykonawca :
a/. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

b/. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
c/. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia publicznego,
d/. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
publicznego.
Zamawiający dokona oceny kaŜdej oferty pod względem formalnym w zakresie spełnianiania
w/w kryteriów.
6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
KaŜdy wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu złoŜy
dokumenty wyszczególnione w pkt. 5 niniejszej specyfikacji
7.Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z oferentami
Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być formułowane na piśmie lub faksem.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednocześnie przekazując treść wyjaśnienia
wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia,
bez ujawnienia źródła zapytania, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła
do zamawiającego na mniej niŜ na 6 dni przed terminem składania ofert.
8.Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
Osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do udzielania wyjaśnień jest Jarosław Borecki
tel/ fax. 317 70 67 w godzinach od 8.00-15.00.
e-mail : jarecki@popow.akcessnet.net
9.Wymagania dotyczące wadium
W postępowaniu nie stawia się wykonawcom wymagań dotyczących wniesienia wadium.

10. Termin związania z ofertą;
Oferent pozostaje związany złoŜoną przez siebie ofertą do dnia rozstrzygnięcia przetargu, a
oferent wygrywający do dnia zawarcia umowy z Zamawiającym, jednak nie dłuŜej niŜ 30 dni
od daty składania ofert.
11. Opis sposobu przygotowywania ofert;
Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, podpisana przez osobę
upowaŜnioną przez oferenta. Ewentualne poprawki muszą być naniesione techniką
trwałą, czytelne i opatrzone podpisem osoby upowaŜnionej. Cena ofertowa winna
być podana cyfrowo i słownie.
Zaleca się oferentom przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie w celu uzyskania pełnego
poglądu na terenowe warunki realizacji zamówienia.
Wszystkie koszty związane z opracowaniem oferty oraz wizji lokalnej ponosi oferent,
niezaleŜnie od wyników postępowania o udzielenie zamówienia.
Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polskim (art. 9
ust. 2 Pzp).
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Oferent poda całkowitą oferowaną jednostkową cenę w złotych /brutto - z
uwzględnieniem kosztów dojazdu na miejsce wykonywania usługi, podatków/ za kaŜdy
jeden kilometr przebiegu autobusu .

12. Oferty wariantowe i oferty częściowe
1/. PrzedłoŜone oferty muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentach
przetargowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Rozwiązania wariantowe nie będą rozpatrywane.
2/. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania oferty częściowej.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
Oferty naleŜy składać w nieprzejrzystych zamkniętych kopertach lub opakowaniach . Koperta
zewnętrzna powinna być oznaczona:
Oferta przetargowa na:
"DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ”

Oferty naleŜy składać na adres:
Urząd Gminy Popów, Zawady ul. Częstochowska 6,
42-110 Popów do dnia 25.08.2008r. godz. 10.oo, pok. nr 12
Oferty złoŜone po terminie będą zwrócone oferentom bez rozpatrzenia.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.08.2008r. o godz. 10.15 w siedzibie Urzędu Gminy Popów,
pok. nr10.
Przy otwarciu ofert mogą być obecni upowaŜnieni przedstawiciele oferentów. Oferty w
kopertach uszkodzonych będą traktowane jako odtajnione i zostaną zwrócone oferentom bez
rozpatrzenia.
Po otwarciu kaŜdej koperty zostanie podana do wiadomości zebranych - nazwa oferenta,
adres, informacja dotycząca ceny oferty, termin wykonania zamówienia publicznego, okres
gwarancji, warunki płatności. Zamawiający sprawdzi oferty pod względem formalnym i
kompletności. Z badania ofert zostanie sporządzony protokół sesji otwarcia oraz zostaną
zaprotokołowane ewentualne uwagi uczestników sesji.
14. Opis kryteriów , którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy który zaoferuje najniŜszą cenę
Pozostałe oferty otrzymają ocenę wg formuły:

Cmin
C=-------x 100%
Coferty
gdzie,
C-ilość punktów dla danej oferty,
Cmin - cena oferty najtańszej
Coferty - cena danej oferty
15.Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy
W postępowaniu nie stawia się wykonawcom wymagań dotyczących zabezpieczenia
naleŜytego wykonania umowy.
16.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, wzór umowy.
Postanowienia dotyczące kar umownych, zasad i trybu odstąpienia od umowy przez
zamawiającego.
17.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
KaŜdemu wykonawcy oraz innym osobom, których interes prawny w związku z
postępowaniem o zamówienie publiczne doznał uszczerbku przysługują środki ochrony
prawnej w postaci protestu (DZIAŁ VI Rozdział 2 art. 180 ÷ 183 Pzp).

WÓJT
Bolesław Świtała
Popów, dnia 14.08.2008r.

Załączniki :
1.Wzor umowy
2.Formularz ofertowy

Załącznik nr 1
U M O W A /wzór umowy/

Gminą Popów – Urząd Gminy Popów z siedzibą w Zawadach przy ulicy Częstochowskiej 6,
reprezentowaną przez Wójta Gminy, w imieniu której działa :

Bolesław Świtała
zwanym dalej "Usługobiorcą"

a

......................................... właścicielem przedsiębiorstwa pn ................................................................. ,
............................................................................................ zwanym dalej "Usługodawcą".
§1
Usługobiorca powierza a Usługodawca przyjmuje zlecenie na usługi przewozu osób polegające na
dowozie i odwozie uczniów do i z

gimnazjum w Zawadach oraz do i z szkoły podstawowej w

Rębielicach Królewskich, Popowie, Więckach.

§2

1. Zgodnie z § 1 zakres usług od dnia ............................... obejmuje:
1/. Dowóz uczniów na godz.7.45 do gimnazjum oraz na godzinę 8.oo do szkoły podstawowej w
Rębielicach Królewskich i Popowie od poniedziałku do piątku następującą trasą:

a/

Szkoła Popów, Dębie, Zawady-Gimnazjum, Kamieńszczyzna /las/, Rębielice Królewskie
szkoła , Górnik kopalnia, Zawady-Gimnazjum ; łącznie ok. 27,7 km.

b/

Zawady gimnazjum, Zawady Stacja Kolejowa, Popów – szkoła ; łącznie 8,4km

2/.Odwóz uczniów od poniedziałku do piątku następującą trasą: Popów – szkoła, Zawady Stacja
Kolejowa, Zawady – gimnazjum ; łącznie 8,4km
3/.Odwóz uczniów w poniedziałki , wtorki i piątki następującą trasą :Zawady – gimnazjum, Rębielice
Królewskie, Górnik, Kamieńszczyzna, Zawady – gimnazjum, Dębie, Popów – szkoła ; łącznie 27,7km
4/.Odwóz uczniów w środę i w czwartek następującą trasą : Zawady – gimnazjum, Rębielice
Królewskie, Górnik, Kamieńszczyzna, Zawady – gimnazjum, Dębie, Więcki , (Annolesie, Marianów,
Płaczki, Dąbrowa, Smolarze, Wrzosy), Popów-Szkoła ;łącznie 48,3km.
2. Usługodawca wykonuje usługę w dni robocze z wyłączeniem ferii świątecznych i zimowych

§3
1. Stawka za 1km przebiegu pojazdu zgodnie z ofertą przetargową z dnia ................. wynosi
.................zł brutto.
2. Wynagrodzenie moŜe ulec zmianie w przypadku wzrostu lub spadku cen paliw o co najmniej 10%
w stosunku do ceny paliwa stanowiącej podstawę ustalenia poprzedniej stawki obowiązującej za
1km.
3. W dniu zawarcia umowy przyjmuje się cenę paliwa w wysokości ..................... zł /1l ON brutto.
4. Wzrost lub spadek wynagrodzenia o którym mowa w ust. 2 będzie wyliczony na podstawie wzoru

Sn=Sd x P/2
gdzie,

Sn-kwota netto wzrostu/spadku wynagrodzenia naleŜnego usługodawcy,
Sd-dotychczasowa stawka wynagrodzenia naleŜnego usługodawcy,
P-procent wskaźnik wzrostu/spadku cen paliwa brutto, przy załoŜeniu Ŝe p>10%.
5.

Suma wynagrodzenia wypłaconego na podstawie umowy nie moŜe przekroczyć maksymalnej

wartości nominalnej zamówienia ustalonej na kwotę ................. zł brutto.
§4
Usługodawca gwarantuje wykonanie usługi zgodnie z przepisami i standardami obowiązującymi w
zakresie przewozu osób.
§5
Usługodawca nie moŜe powierzyć obowiązków wykonania usługi dowozu i odwozu uczniów innemu
przewoźnikowi.
§6
1. Niniejsza umowa obowiązuje na czas oznaczony tj. w roku szkolnym 2008/2009.
2. Rozwiązanie umowy moŜe nastąpić bez wypowiedzenia przez usługobiorcę w razie nie
wykonywania przewozów w okresie przekraczającym jeden tydzień.
3. Usługobiorca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy za wypowiedzeniem z zachowaniem co
najmniej 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku szkolnego

§7
1. NaleŜność za wykonaną usługę płatna będzie przelewem na podstawie faktury VAT wystawionej
przez usługodawcę na koniec miesiąca, i złoŜonej w Urzędzie Gminy Popów po upływie miesiąca
w którym wykonywana była usługa jednakŜe nie później niŜ do 5 dnia tegoŜ miesiąca.
2. NaleŜność wynikająca z faktury o której mowa w ust.1 płatna jest w terminie 14 dni od daty
złoŜenia do Urzędu Gminy.

§8
1. Strony postanawiają, Ŝe wiąŜącą ich formą odszkodowania będą kary umowne.
2. Kary umowne naleŜą się w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Usługodawca zapłaci karę:
a / w wysokości stanowiącej 2-krotność średniej kwoty wynagrodzenia dziennego z ostatniego
miesiąca za kaŜdy dzień nie wykonania usługi.
b / w wysokości kwoty wynagrodzenia dziennego z ostatniego miesiąca za nie wykonanie części
usługi dziennej tj. dowozu lub odwozu.
c / w wysokości 2000zł za rozwiązanie umowy z przyczyn określonych w § 6 ust.2
2) Usługobiorca zapłaci karę za rozwiązanie umowy z przyczyn leŜących po jego stronie w
wysokości 2000zł. Kara umowna w wysokości 2000 złotych nie obowiązuje w razie skorzystania
przez usługobiorcę z uprawnienia określonego w §6 ust. 3
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.

§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem jej niewaŜności.

§ 10
Wszelkie spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez
Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz Prawa przewozowego.

§ 12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których

jeden otrzymuje

Usługodawca a dwa Usługobiorca.

USŁUGOBIORCA :

USŁUGODAWCA :

załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1.Dane dotyczące zamawiającego
Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:

..........................................................................................
2.Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa...............................................................................
Siedziba.............................................................................
Nr telefonu/faksu..............................................................
NIP....................................................................................
REGON.............................................................................

3.Przedmiot zamówienia:
„Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych , Gimnazjum na terenie gminy Popów”.
4.Zobowiązanie wykonawcy :
Po zapoznaniu się z warunkami przetargu, zobowiązuję się wykonać wyŜej opisany
przedmiot zamówienia za kwotę:
autobusu.

.......................... zł brutto za kaŜdy 1 kilometr przebiegu

Słownie : .......................................................................................................................
5.Oświadczam, Ŝe zgodnie z wymogami art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(zwanej dalej ustawą):
1).Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2).Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe
dysponuję osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
3).Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4).Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

6.Zobowiązuje się wykonać oferowany przedmiot zamówienia w

terminie:...........................................................................................

8.Akceptuje formę i termin płatności : przelew w terminie 21 dni po wykonaniu robót i
otrzymaniu przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

............................................................................
(imię i nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

