
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
do post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego   

na dowóz uczniów do jednostek o światowych prowadzonych przez gmin ę Busko – Zdrój  
w roku szkolnym 2015/2016 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczo-

nego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 
907 z późn. zm.). Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 usta-
wy. 
 

SIWZ opracowano na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ 
stosuje się przepisy powołanej ustawy. 
 
Zawarte w SIWZ wyrażenia i skróty oznaczają: 
1) Zespół – Zespół Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku – Zdroju, 
2) Wykonawca – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
3) ustawa – ustawa z 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907  

z późn. zm.), 
4) konsorcjum – Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia. 
 

I. ZAMAWIAJ ĄCY 
 

Zamawiającym jest Zespół Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku – Zdroju, ul Różana 2, 28-100 
Busko – Zdrój, tel.  41-378-45-36, 41-378-78-80; e-mail: oswiata@zopis.busko.pl. 

 
II. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

 
1. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 

Kody CPV: 60130000-8 (1). 
2. Postępowanie oznaczone jest jako sprawa nr AI.4464.D.5.2015. Wszelka korespondencja oraz doku-

mentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. 
 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do jednostek o światowych prowadzonych przez 
Gmin ę Busko – Zdrój w roku szkolnym 2015/2016.  

2. Zespół planuje realizację dowozu uczniów w roku szkolnym 2015/2016 w formie trzech zadań.  
 

IV. OPIS I ZASADY REALIZACJI 
1. Na dowóz uczniów w ciągu jednego dnia składają się dwukrotne przewozy, tzn. dowóz uczniów  

z miejscowości zamieszkania do jednostek oświatowych oraz odwóz uczniów, po zajęciach lekcyj-
nych z jednostek oświatowych do miejscowości zamieszkania.  

2. Dowóz uczniów prowadzony jest przez wszystkie dni, w których prowadzone są zajęcia lekcyjne  
w jednostkach oświatowych. 

3. Wykonawca ustala z dyrektorami jednostek oświatowych minutowe rozkłady jazdy na poszczególnych 
trasach dowozu, a następnie zatwierdzone przez dyrektorów rozkłady składa Zespołowi przed rozpo-
częciem dowozu, tj. przed 1 września 2015 r. 

 
ZADANIA  
 
ZADANIE I:  dowóz uczniów w Okr ęgu I do nast ępujących jednostek o światowych: Zespół Pla-

cówek O światowych w Sza ńcu, Samorz ądowe Gimnazjum w Podgajach, Szkoła 
Podstawowa w Kołaczkowicach.  

OKRĘG I DOWOZU 
Trasa nr 1/I: Mikułowice – Słabkowice – Szaniec           (37,4 km) 
Trasa nr 2/I relacji: Skorzów – Podgaje                          (21,9 km)                       
Trasa nr 3/I: Balice – Kołaczkowice – Podgaje               (23,7 km) 
Trasa nr 4/I: Widuchowa – Podgaje – Kołaczkowice      (15,0 km)    
Trasa nr 5/I: Grabda I – Kołaczkowice – Podgaje           (28,0 km) 
Trasa nr 6/I: Młyny (stawy) – Szaniec – Słabkowice       (13,4 km – dowóz, 15 km – odwóz) 

 
Łączną dzienną długość dowozu w Okręgu I szacuje się na 280,4 km, roczną długość przejazdów  
w Okręgu I szacuje się na 52 434,8 tys. km. 
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Do obsługi tras w Okręgu I potrzeba 6 autobusów (2 autobusy każdy dla 55 osób, 1 autobus dla 45 o-
sób, 1 autobus dla 40 osób 1 autobus dla 20 osób, 1 autobus dla 35 osób).  

 
ZADANIE II:  dowóz uczniów w Okr ęgu II do nast ępujących jednostek o światowych: Zespół 

Placówek O światowych w Zbludowicach, Szkoły Podstawowe w: Dobr owodzie  
i Siesławicach.  

 
OKRĘG II DOWOZU 

Trasa nr 1/II: Żerniki Górne – Szczaworyż – Zbludowice        (22,5 km) 
Trasa nr 2/II: Skotniki Duże – Szczaworyż – Zbludowice I      (19,2 km)    
Trasa nr 3/II:  Wolica – Zbludowice                                         (20,5 km) 
Trasa nr 4/II: Gadawa – Dobrowoda                                       (22,1 km) 
Trasa nr 5/II: Dobrowoda – Zbludowice                                  (24,1 km) 
Trasa nr 6/II: Las Winiarski  – Szaniec - Zbludowice              (28,2 km) 
Trasa nr 7/II: Kostki Małe – Zbludowice                                  (12,3 km) 
Trasa nr 8/II: Chotelek – Zbludowice                                       (15,4 km)   

 
Łączną dzienną długość dowozu w Okręgu II szacuje się na: 328,6 km, roczną długość przejazdów  
w Okręgu I szacuje się na 61 448,2 tys. km. 
Do obsługi tras w Okręgu II potrzeba 8 autobusów (2 autobusy każdy dla 45 osób, 4 autobusy dla  
55 osób, 1 autobus dla 35 osób, 1 autobus dla 40 osób). 
 
ZADANIE III:  dowóz uczniów w Okr ęgu III do nast ępujących jednostek o światowych: Zespół 

Placówek O światowych Nr 1 w Busku – Zdroju, Samorz ądowe Gimnazjum Nr 1  
w Busku – Zdroju, Szkoły Podstawowe Nr 2 i Nr 3 w B usku – Zdroju.  

 
OKRĘG III DOWOZU 

Trasa nr 1/III: Mikułowice – Busko – Zdrój                                  (21 km – dowóz, 11,3 km – odwóz)  
Trasa nr 2/III: Widuchowa – Busko – Zdój                                  (27,7 km) 
Trasa nr 3/III: Wełecz – Busko – Zdrój                                        (7,5 km – dowóz, 20,5 km – odwóz)  
Trasa nr 4/III: Wełecz – Busko – Zdrój, ul. Rehabilitacyjna         (7,5 km – dowóz, 11,1 km – odwóz) 

 
Łączną dzienną długość dowozu w Okręgu III szacuje się na: 134,3 km, roczną długość przejazdów  
w Okręgu III szacuje się na 25 114,1 tys. km, 
Do obsługi tras w Okręgu III potrzeba 3 autobusów (2 autobusy dla 55 osób, 1 autobus dla 45 osób)  
i 1 pojazdu oznakowanego do przewozu 5 dzieci. 
 
Łączną długość dziennego przejazdu w trzech okręgach szacuje się na 746,3 km.  
 
Dodatkowe informacje: 
1) każdy z Wykonawców może złożyć odrębną ofertę na wykonanie każdego z trzech zadań 

dowozu; na realizację każdego z zadań dowozu będzie zawierana odrębna umowa;  
2) Zespół nie dopuszcza składania ofert częściowych odrębnie na poszczególne trasy dowozu, 
3) łączną szacunkową ilość dni dowozu w roku szkolnym 2015/2016 określa zał. nr 7 do SIWZ. 

4. Dodatkowe zasady i warunki prawidłowej realizacji zamówienia: 
1) dowóz uczniów będzie odbywał się pod opieką zatrudnionych odrębnie przez Zespół opiekunów 

dowozu, 
2) każda trasa ma być obsługiwana osobnym autobusem, 
3) w przypadku awarii autobusu prowadzącego dowóz Wykonawca ma obowiązek natychmiastowe-

go (maksymalnie w ciągu 25 minut) podstawienia sprawnego autobusu zastępczego; 
Wykonawca musi dysponować dodatkowymi autobusami w rejonie dowozu, które w każdej chwili 
może wykorzystać, jako zastępcze;  
niedopuszczalna jest sytuacja, w której uczniowie na jednej trasie, z powodu awarii autobusu, bę-
dą oczekiwać na autobus z innej trasy, tak długo, aż wykona on dowóz na swojej trasie i dopiero 
przyjedzie po oczekujących;  
uwaga: niespełnienie powyższego warunku będzie skutkowało natychmiastowym zerwaniem 
umowy na dany okręg, w którym Wykonawca świadczy usługę, 

4) wszyscy przewożeni uczniowie obowiązkowo muszą mieć zapewnione miejsca siedzące w auto-
busach, 

5) ilość i rodzaj tras może ulec zmianie w przypadku następujących zmian zaistniałych w trakcie ok-
resu trwania dowozu (w roku szkolnym 2015/16): 
1) zmiana sieci jednostek oświatowych, 
2) reorganizacja jednostek oświatowych, 
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3) reorganizacji czasu zajęć lekcyjnych w jednostkach,  
4) zmiana liczby dowożonych uczniów; 
w takiej sytuacji sporządza się nową (lub dodatkową) umowę, z zachowaniem ustalonego w trybie 
przetargu kosztu 1 km dowozu; 

6) Wykonawcę obowiązują zasady określone w Regulaminie dowozu uczniów do szkół podstawo-
wych, gimnazjów i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Busko – Zdrój, 

7) Wykonawca we własnym zakresie współpracować z zakładami odpowiedzialnymi za utrzymanie 
przejezdności dróg na trasach dowozu w sprawach przejezdności i bezpiecznego stanu dróg, po 
których prowadzą trasy dowozu (zwłaszcza w okresie zimowym), 

8) wszelkie zmiany i utrudnienia wynikłe w trakcie realizacji zadania na trasach poszczególnych ok-
ręgów dowozu Wykonawca ma obowiązek zgłaszać do Zespołu. 

5. Wykonawca ma możliwość i obowiązek sprawdzenia długości tras wyszczególnionych w dz. III, ust. 1 
niniejszego SIWZ. Ewentualne uwagi czy zastrzeżenia Wykonawca może zgłaszać Zespołowi do cza-
su złożenia oferty przetargowej.  
Uwaga: roszczenia i wnioski dot. długości tras, które zostaną złożone po rozstrzygnięciu przetargu nie 
będą uwzględniane.   

6. Zespół wymaga składania ofert częściowych – na realizację każdego zadania odrębnie. 
7. Zespół dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.  
8. Zespół nie dopuszcza składania ofert wariantowych na udzielenie zamówienia. 

 
IV. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZADANIA 
 

1. Termin wykonania zamówienia: od 1 września 2015 r. do 24 czerwca 2016 r. włącznie. 
2. Miejsce wykonywania zamówienia: teren Gminy Busko – Zdrój i gmin ościennych. 

 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA  

TYCH WARUNKÓW 
 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 
ustawy, tzn.: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy pra-

wa nakładają obowiązek ich posiadania;  
na potwierdzenie należy złożyć licencję na wykonywanie transportu drogowego osób wydaną na 
podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;  

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, 
3) dysponują potencjałem technicznym i osobowym gwarantującym prawidłowe wykonanie zamó-

wienia, 
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym 

dysponują środkami finansowymi w wysokości umożliwiającej prowadzenie dowozu. 
2. Warunek, o którym mowa w ust. 1, pkt. 2, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się odpowied-

nim doświadczeniem, tj. zrealizował co najmniej 2 usługi podobne do przedmiotu zamówienia. Za u-
sługi podobne uznaje się usługi transportowe (przewóz osób), odpowiadające swoim rodzajem i war-
tością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.  

3. Warunek, o którym mowa w ust. 1, pkt. 3, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży wraz z ofertą oś-
wiadczenie (wzór w zał. nr 8) o potencjale technicznym i osobowym firmy.  

4. Warunek, o którym mowa w ust. 1, pkt. 4), zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi opłaconą 
polisę, a w przypadku jej braku – inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówie-
nia na kwotę minimum – dla realizacji każdego z zadań co najmniej 70 tys. zł, oraz złoży oświadcze-
nie, iż dysponuje środkami finansowymi w wysokości gwarantującej prowadzenie zadania w pierw-
szych dwóch miesiącach dowozu (wzór w zał. nr 10).  
Uwaga: w przypadku aplikowania o udzielenie zamówienia na realizację dwóch lub trzeb zadań jed-
nocześnie Wykonawca może przedstawić opłaconą polisę, a w przypadku jej braku – inny dokument 
potwierdzający ubezpieczenie na wartość łączną zadań, o których udzielenie aplikuje.  

5. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu 
dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24, ust. 1 ustawy. 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), 
każdy z warunków określonych w ust. 1 winien spełniać co najmniej Wykonawca główny (zarządzają-
cy konsorcjum) lub inny z grupy Wykonawców, albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunek 
określony w ust. 1, pkt. 2, powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.  
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na po-
tencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres ko-
rzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  
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Wykonawca powołując się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany 
jest do wskazania spełniania warunku poprzez wskazanie części zamówienia, jaką powierzy podwy-
konawcom. 
W przypadku konsorcjum, zgodnie z art. 23, ust. 2 ustawy, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowa-
nia w postępowaniu i zawarcia umowy. W takiej sytuacji niezbędne jest przedłożenie z ofertą doku-
mentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania  
w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację. 

7. Zespół dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie 
złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów.  

Wykonawcy nie spełniający warunków, o których mowa w rozdziale V, zostaną wykluczeni z postępowa-
nia. 

 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU PO-

TWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
 

1. W celu potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 us-
tawy, do oferty, sporządzonej z wykorzystaniem załącznika nr 1 do SIWZ, należy dołączyć: 
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określanych w art. 22 

ust. 1 ustawy (wzór w zał. nr 2), 
2) wykaz wykonanych w ostatnich 2 latach, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy  

– w tym okresie, co najmniej 2 usług podobnych do przedmiotu zamówienia; za usługi podobne u-
znaje się usługi transportowe (przewóz osób), odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłu-
gom stanowiącym przedmiot zamówienia;  
do w/w wykazu (wzór w zał. nr 3) oraz załączyć dokument potwierdzający, że usługi zostały wyko-
nane lub są wykonywane należycie, 

3) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  
z przedmiotem zamówienia, 

4) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamó-
wienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy,  składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspól-
nie. 

Uwaga: w przypadku składania przez Wykonawcę dwóch lub trzech odrębnych ofert wymagane oś-
wiadczenia i dokumenty wystarczy załączyć przy jednej z tych ofert. 

2. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wyklu-
czenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca, w okolicznościach, o których mowa  
w art. 24 ust. 1 ustawy, musi złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczo-
nej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, wystawione nie wcześniej 
niż na 3 miesiące przed terminem składania ofert: 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warun-

ków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (wzór w zał. nr 4), 
2) oświadczenie o ilości autobusów dopuszczonych do ruchu drogowego, posiadających aktualne 

dowody rejestracyjne, stanowiących własność Wykonawcy, lub w stosunku do których Wykonaw-
ca ma prawo użytkowania oraz zatrudnionych pracownikach, którzy będą wykonywać zamówie-
nie, posiadających wymagane uprawnienia do prowadzenia autobusów, określone w art. 26 ust 
2b (wzór w zał. nr 8). 

3. Wykonawca winien złożyć dokument z Krajowego Rejestru Skazanych poświadczający niekaralność 
lub kopię potwierdzoną za zgodność.  

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w części VI SIWZ pkt. 2 ppkt. 1) składa dokument lub doku-
menty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie 
otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby 
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa w ust. 2, zastępuje się je oświadczeniem złożonym przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego od-
powiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce za-
mieszkania. 

5. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówie-
nia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, składa każdy  
z Wykonawców oddzielnie. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków u-
działu w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części za-
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mówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wyko-
nawcy, określonym w części VI SIWZ, ust. 2, ppkt. 1). 

 
VII. WADIUM, ZABEZPIECZENIE 
 

Zespół nie wymaga wniesienia wadium, jak również wnoszenia zabezpieczenia. 
 

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Wymagania ogólne: 
1) Wykonawca aplikujący o udzielenie zamówienie musi w ofercie określić okręg, o dowóz w którym 

aplikuje,  
2) Wykonawca może wybrać do realizacji przez siebie dowóz w jednym, dwóch lub trzech okręgach 

dowozu,  
3) Wykonawca winien złożyć odrębną ofertę na każdy z wybranych przez siebie okręgów dowozu, 
4) Zespół nie dopuszcza możliwości składania odrębnych ofert na poszczególne trasy dowozu, 
5) oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ, 
6) w przypadku składania przez jednego Wykonawcę dwóch czy trzech ofert (na realizację dwóch 

czy trzech zadań) wszystkie wymagane do oferty załączniki Wykonawca składa tylko przy jednej 
z ofert, 

7) ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny: na komputerze, maszynie do pisa-
nia lub pismem odręcznym – nieścieralnym atramentem; wymagane w SIWZ dokumenty sporzą-
dzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym 
przez Wykonawcę, 

4) formularz oferty oraz dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez 
osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy;  
w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie nie wynika z dokumentów reje-
strowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełno-
mocnictwa do podpisania oferty; 

5) wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty, muszą być złożone w oryginale lub kopii po-
świadczonej notarialnie, 

6) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wówczas ustana-
wiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo w  po-
stępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; pełnomocnictwo powinno być 
sporządzone w formie pisemnej; pełnomocnictwo takie może również wynikać z umowy konsor-
cjum, którą w tym przypadku w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie Wykonawca ma obo-
wiązek załączyć do oferty, 

7) kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty winny być potwierdzone za zgodność z ory-
ginałem przez osoby upoważnione do ich podpisania (na każdej zapisanej stronie – pieczęć, da-
ta, podpis), 

8) wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisująca 
ofertę, 

9) wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane. 
3. Opakowanie oferty: 

Wykonawca powinien umieścić ofertę, lub dwie czy trzy oferty (dla każdego zadania odrębną) 
wraz z wymaganymi dokumentami, w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, zaadresowanym na 
Zespół i zawierającym oznaczenie: „Dowóz uczniów do jednostek oświatowych w roku szkolnym 
2015/2016 w okręgu nr …….  oraz wpisać na opakowaniu adres Wykonawcy. 

4. Tajemnica przedsiębiorstwa – jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przed-
siębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnia-
ne, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej na-
pisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.  
Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać rów-
nież w formularzu oferty. 

5. Zmiana lub wycofanie oferty: 
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że u-

czyni to przed terminem otwarcia ofert, 
2) zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają formy pisemnej, 
3) dokumenty dotyczące zmian treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane 

w ten sam sposób, jak oferta, 
4) dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem 

„zmiana”. 
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5) oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam 
sposób, jak oferta, 

6) dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane oświadczenie o wycofaniu oferty, należy o-
patrzyć napisem „wycofanie”. 

 
IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zespołu, w pokoju nr 1 (sekretariat). 
2. Termin składania ofert upływa 15 czerwca 2015 r., o godz. 1000.  
3. Oferta otrzymana przez Zespół po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwie-

rania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
 
X. ZASADY KONTAKTÓW ZAMAWIAJ ĄCY – WYKONAWCA, WYKONAWCA – ZAMAWIAJ ĄCY 

  
1. Wszelkie formy porozumiewania się Zespołu z Oferentem / Wykonawcą mogą następować wyłącznie 

w dni robocze w godz. 700 – 1500. W trakcie realizacji zadania porozumiewanie się z odpowiedzialnym 
pracownikiem Zespołu w wyjątkowych sytuacjach może następować w godz. 600 – 1600. 

2. Wykonawca ma obowiązek posiadania i podania w ofercie Zespołowi swojego adresu poczty elektro-
nicznej, którą to drogą będzie prowadzona większość kontaktów Zespołu z Wykonawcą.  

3. Kontakty telefoniczne z Wykonawcą będą stosowane tylko w sytuacjach wymagających bezwzględnie 
szybkiego działania i będą odnotowywane przez Zespół w formie notatek służbowych. 

4. Zespół nie będzie porozumiewał się z pracownikami Wykonawcy czy decydował w kwestiach dot. ich 
spraw pracowniczych czy spraw technicznych, co należy do wyłącznych kompetencji i obowiązków 
Wykonawcy.  

5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje Zespół i Wykonawca przekazują sobie pisemnie. 
Wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zespołem  
i Wykonawcą (-ami) muszą być sporządzone w języku polskim. 

6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane pisemnie lub pocztą elektroniczną 
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. 

7. Zespół wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia, w tym 
ewentualne zapytania i pro-testy, były kierowane na adres Zespołu. 

8. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest p. Dariusz Janik – 
Inspektor AI, numery telefonów i adres e-mail –  jak w rozdziale I. 

9. Wykonawca może zwrócić się do Zespołu o wyjaśnienie treści SIWZ. Zespół udzieli niezwłocznie wy-
jaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zespołu na mniej niż 4 dni robocze przed termi-
nem składania ofert. 

10. Zespół przekazuje treść wyjaśnień jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, 
bez ujawniania źródła zapytania. Ponadto treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona 
na stronie internetowej http://www. bip.umig.busko.pl. 

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zespół może, w każdym czasie przed upływem terminu 
składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamieszcza się na 
stronie internetowej: http://www.bip.umig.busko.pl. 

12. Zespół przedłuży termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia  
w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert 
Zespół niezwłocznie zawiadomi wszystkich zainteresowanych poprzez zamieszczenie informacji na 
stronie internetowej: http://bip.umig.busko.pl. 

 
XI. CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ PODANIA   
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do podania: 
1) ceny netto za 1 km dowozu, 
2) ceny brutto za 1 km dowozu (z wyszczególnieniem kwoty podatku VAT),  
3) kwoty netto kosztu całego zadania dowozu w okręgu, o które się ubiega, 
4) kwoty podatku VAT kosztu całego zadania dowozu w okręgu, o które się ubiega, 
5) kwoty brutto (wraz z podatkiem VAT) kosztu całego zadania dowozu w okręgu, o które się ubiega. 
6) czas podstawienia autobusu zastępczego 
Cena brutto za realizację całości zadania dowozu w okręgu, o które się ubiega, podana w ofercie sta-
nowi wartość zamówienia, 

2. W cenie oferty Wykonawca winien uwzględnić wszystkie przewidywane koszty, które mogą być po-
niesione przy obsłudze tras dowozu, w tym: 
1) prognozowany koszt paliwa, 
2) prognozowane objazdy związane z wcześniej planowanymi remontami dróg, 
3) podstawiania dodatkowych autobusów zastępczych – w przypadku takich konieczności, 
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4) zabieranie z miejsca i odwożenie w miejsce zabrania opiekunów dowozu (najczęściej jest to miej-
sce w Busku – Zdroju), lub refundacja opiekunom kosztów dojazdu w inne miejsce, po każdorazo-
wym przejeździe trasy, wg pisemnego ustalenia z Zespołem, 

5) zabieranie z wyznaczonych przystanków uczniów nieuprawnionych do dowozu lub innych osób u-
poważnionych pisemnie przez Zespół, w przypadku pozostawania w autobusie wolnych miejsc 
siedzących, 

6) drobne (do 1 km) rozbieżności mogące wystąpić w pomiarach długości tras pomiędzy pomiarami 
wykonanymi przez Zespół, a pomiarami wykonanymi przez Wykonawcę (przed złożeniem oferty). 

3. Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych, niezależnie od wchodzących w jej skład elemen-
tów.  

4. Cena oferty określona przez Wykonawcę obowiązuje przez cały okres ważności umowy i nie będzie 
podlegała zmianom. 

5. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spo-
woduje odrzucenie oferty. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać: 
1) zmniejszone o odpowiednią kwotę – w przypadku przejechania mniejszej ilości kilometrów, 
2) zwiększone o odpowiednią kwotę – w przypadku przejechania większej ilości kilometrów, 
z przyczyn wskazanych w dz. IV, ust. 3, pkt. 5). 

7. Wszelkie zmiany muszą być udokumentowane. 
8. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 89 ust 6 ustawy, 

spowoduje odrzucenie oferty. 
9. Składający ofertę Wykonawca zagraniczny (mający swoją siedzibę poza terytorium Polski) nie jest 

zobowiązany do odprowadzania podatku VAT (VAT od ceny ofertowej odprowadza Zespół), Zespół – 
wyłącznie do celów porównania ofert – doliczy do ceny oferty kwotę podatku VAT, jaki obowiązany 
będzie zapłacić organom podatkowym bez pośrednictwa Wykonawcy. 

10. Rozliczenia między Zespołem a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskich złotych. 
 

XII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 
 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zespołu 15 czerwca 2015 r., o godz. 1015, w pok. nr 8.  
2. Otwarcie ofert jest jawne. 
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zespół poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowa-

nie całości zamówienia, z wyszczególnieniem kwot na każde z trzech zadań. 
4. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje doty-

czące ceny i okręgu (okręgów), na który Wykonawca składa ofertę, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną przekazane Wy-
konawcom, którzy będą nieobecni – na ich wniosek. 

 
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 
3. Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do 

czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art. 181 ust. 1 ustawy). 
 

XIV. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYST NIEJSZEJ 
 

1. Przy wyborze oferty Zespół będzie się kierował następującymi kryteriami: 
1) cena – znaczenie tego kryterium: 98% wartości punktowej oferty, 
2) czas podstawienia autobusu w przypadku awarii – 2% wartości punktowej oferty. 

2. Sposób obliczania wartości punktowej oferty (WPO): 
         Najniższa cena oferty brutto                                        2 pkt.  

   WPO = --------------------------------------- x 98 pkt. + ----------------------------------------------- 
         Cena brutto oferty badanej                      Ilość minut podstawienia autobusu 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zgodnie z w/w kryteriami uzyska najwyższą liczbę 
punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 

XV. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest skontaktować się z Zespołem w termi-

nie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wygraniu przetargu i uzgodnić termin podpisania umo-
wy na prowadzenie dowozu w okręgu, którego dotyczyła wybrana oferta (obowiązuje odrębna umowa 
dla każdej z wybranych ofert). 
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2. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę / umowy zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym zał. nr 
9 do SIWZ. 

3. W przypadku spółek z o.o. do umowy należy dołączyć dokumenty – oryginały lub kopie potwierdzone 
za zgodność z oryginałem – przewidziane w art. 230 ustawy Kodeks Spółek Handlowych z dnia 
15.09.2000 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) – w zależności od wysokości kapitału zakładowe-
go – uchwała zgromadzenia wspólników, umowa spółki, uchwała walnego zgromadzenia. 

4. Zawarte umowy będą jawne i będą podlegały udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach  
o dostępie do informacji publicznej. 

5. Umowy zostaną zawarte w siedzibie Zespołu, przed upływem terminu związania ofertą, nie wcześniej, 
niż w ósmym dniu od daty otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o wygraniu przetargu. 

6. Ewentualne zmiany w treści umowy dot. spraw organizacyjnych mogą być wprowadzane w trybie a-
neksów uzgodnionych przez strony umowy. 

 
XVI. WARUNKI UMOWY 

 
Warunki umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 9 do SIWZ. 

 
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, a także innym osobom, jeżeli ich in-
teres prawny w uzyskaniu zamówienia doznał, lub może doznać, uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Zespół przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. 

 
XVIII. INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE 

 
1. Zespół dopuszcza powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom, jednak pełną odpowie-

działność za prawidłową realizację zamówienia ponosi w całości Wykonawca. 
2. Wykonawca, który zamierza powierzyć (już na etapie składania oferty) wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy lub podwykonawcom jest zobowiązany do określenia w złożonej ofercie informacji, ja-
ka część przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców.  
Brak takiej informacji uznany zostanie za deklarację, że Wykonawca nie zamierza powierzać żadnej 
części zamówienia podwykonawcom.  

3. Jeśli Wykonawca będzie chciał zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub podwyko-
nawcom w trakcie realizacji udzielonego zamówienia, to ma bezwzględny obowiązek pisemnego za-
wiadomienia Zespołu, przed wykonaniem tego zlecenia, o doraźnym zleceniu wykonania części za-
mówienia wybranemu podwykonawcy. Zawiadomienie ma zawierać: nazwę podwykonawcy i określe-
nie części oraz okresu zamówienia, którą ma on wykonywać.  

 
XIX. WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO SIWZ: 

1. Załącznik nr 1 – formularz Oferty. 
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie dot. art. 22 ust. 1 ustawy. 
3. Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług. 
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy. 
5. Załącznik nr 5 – Harmonogramy tras dowozu.  
6. Załącznik nr 6 – Mapy tras dowozu. 
7. Załącznik nr 7 – Zestawienie dni dowozu. 
8. Załącznik nr 8 – Informacja o ilości autobusów dopuszczonych do ruchu drogowego, posiadających 

aktualne dowody rejestracyjne, stanowiących własność Wykonawcy lub prawo ich użytkowania. 
9. Załącznik nr 9 – Wzór umowy. 

10. Załącznik nr 10 – Oświadczenie o dysponowaniu środkami finansowymi w wysokości gwarantującej 
prowadzenie zadania w pierwszych dwóch miesiącach dowozu. 

 
Busko – Zdrój, 1 czerwca  2015 r. 
 
Sporządził:                                                                                                   Zatwierdził: 


