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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający:
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
43-190 Mikołów
ul. K. Miarki 9
tel./fax (32) 226 01 69;
NIP: 635-15-79-508
REGON: 271570865
zsipm@mikolow.eu
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg
nieograniczony
prowadzony
zgodnie
z
ustawą
z dnia 29.01.2004 (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Prawo

zamówień

publicznych

3. Przedmiot zamówienia:
1. Opis przedmiotu zamówienia -CPV:
60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą
Dowóz 82 dzieci niepełnosprawnych do szkół realizujących obowiązek szkolny w Mikołowie oraz poza
terenem Gminy Mikołów
Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest dowóz 82 dzieci (ostateczna liczba dzieci to: nie mniej niż 72, nie więcej niż 92
dzieci) niepełnosprawnych do szkół realizujących obowiązek szkolny w Mikołowie oraz poza terenem Gminy
Mikołów, w tym 9 dzieci poruszających się na wózku inwalidzkim.
1. Dzieci dowożone będą codziennie od poniedziałku do piątku, począwszy od 5 maja 2014 r.
do 26 czerwca 2015 r. z wykluczeniem przerw świątecznych, ferii oraz dni wolnych od nauki.
2. Dokładne godziny dowozu i przywozu dzieci uzależnione są od ich rozkładu zajęć w placówce o oświatowej,
przy czym zamawiający zastrzega, że:
a. Odbiór z miejsca zamieszkania dziecka celem dowozu do placówki, może nastąpić nie wcześniej niż
jedną godzinę przed planowym rozpoczęciem zajęć;
b. Odbiór dziecka z placówki celem dowozu do domu musi nastąpić nie później niż jedną godzinę po
zakończeniu zajęć;
c. Czas przejazdu dziecka z miejsca zamieszkania do placówki oraz po zajęciach z placówki do miejsca
zamieszkania nie może przekroczyć jednej godziny w jedną stronę.
d. Uczennice i uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie muszą być dowożeni do szkoły nie
wcześniej niż o godzinie 7.30.
3. Wśród dzieci jest 9 dzieci poruszających się na wózku inwalidzkim w związku z tym Wykonawca musi
posiadać pojazdy dostosowane do przewożenia wózków inwalidzkich w odpowiedniej liczbie, tak aby
spełnić wymagania określone w punkcie 3.
4. Wykonawca w czasie dowozu dzieci musi na własny koszt zapewnić w każdym z samochodów dowożącym
dzieci opiekę osoby, która zapewni przewożonym dzieciom warunki bezpieczeństwa w trakcie wsiadania,
wysiadania oraz przejazdu. Osoba ta przed przystąpieniem do pracy musi posiadać zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku opiekuna dzieci. Kierowca nie
może być jednocześnie opiekunem. Osoba ta przed przystąpieniem do pracy składa zaświadczenie o
niekaralności wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed otwarciem oferty.
5. Liczba uczniów w trakcie roku szkolnego może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu z przyczyn nie leżących po
stronie zamawiającego, a wynikających między innymi z przepisów prawa (np. zmiany miejscowości
zamieszkania ucznia lub utraty uprawnień wynikających z przepisów ustawy o systemie oświaty). Po
zmianach w liczbie dzieci oraz godzin zajęć w szkołach warunki opisane w punktach 2, 3 i 4 muszą zostać
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utrzymane i wykonawca oświadcza, że jest na takie zmiany przygotowany. Jest możliwa zmiana warunków
przewożenia uczniów na drodze pisemnych negocjacji między przewoźnikiem i rodzicami lub opiekunami
ucznia.
6. Wykonawca do oferty sporządzi wykaz samochodów przeznaczonych do realizacji umowy z podaniem
marki, roku produkcji, liczby miejsc, liczby miejsc dla osób przewożonych na wózku inwalidzkim, informacji
czy samochód ma sprawne ogrzewanie oraz oświetlenie wnętrza, nazwiskiem osoby pełniącej rolę opiekuna
w trakcie przejazdu w każdym z pojazdów.
7. Wymagana liczba samochodów: minimum 1 bus 8-osobowy przypadający na każdą trasę, przy czym należy
dostosować liczbę busów dostosowanych do przewozu osób na wózkach inwalidzkich do liczby uczniów
poruszających się przy ich pomocy oraz aby busy te były wyposażone w automatyczną windę. Samochody
muszą być wyraźnie oznakowane jako przewóz dzieci oraz przewóz osób niepełnosprawnych.
4. Oferty częściowe i podwykonawcy:
Nie dopuszcza się częściowego składania ofert.
Nie dopuszcza się możliwości zatrudnienia podwykonawców.
5. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające do 30 % wartości zamówienia pierwotnego
6. Oferty wariantowe:
Nie dopuszcza się ofert wariantowych.
7. Termin wykonania zamówienia:
od 5 maja 2014 r. do 26 czerwca 2015
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
przez wykonawców:
8.1. Warunki podmiotowe, o których mowa w art. 22 cyt. ustawy:
8.1.1. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności - posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności lub czynności tj. posiadanie licencji w zakresie krajowego
transportu drogowego. Okres ważności licencji nie może się kończyć przed dniem 30 czerwca 2015 roku.
8.1.2. posiadanie wiedzy i doświadczenia - . wykonali 3 usługi polegające na świadczeniu usług przewozowych
osób niepełnosprawnych (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują nadal) w
okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i
wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości min. 50.000 zł z podaniem ich
odbiorcy, wartości przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania
8.1.3. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tj. dysponują min. 6 ośmiomiejscowymi busami dostosowanymi do przewozu uczniów
niepełnosprawnych
8.1.4. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do wykonania zamówienia - są
ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (przewozu osób
niepełnosprawnych) na kwotę min. 200.000,00 zł
8.2. Brak przesłanek do wykluczenia z postępowania, wymienionych w art. 24 ust. 1 cyt. ustawy.
Zamawiający ocenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o ofertę wykonawcy, która musi
zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia.
Zamawiający przy ocenie spełniania warunków ocenia łącznie wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny,
kadrowy i zdolności finansowe wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną.
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9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oświadczenia i dokumenty składa każdy z podmiotów):
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór stanowi załącznik nr 2 do siwz
2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy
Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące oświadczenia i
dokumenty:
1) Na potwierdzenie warunków w części 8.2):
a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór stanowi załącznik nr 2 do siwz
2) Na potwierdzenie warunków w części 8.1.1):
odpis licencji ważnej do 30.06.2014 r. w zakresie krajowego transportu drogowego wydanej przez organy, o
których mowa w art. 7 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. nr 125 poz. 874
z późn. zm.)
3) Na potwierdzenie warunków w części 8.1.2):
a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w
okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia - załącznik nr 4
Do wykazów należy dołączyć min. referencje potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
4) Na potwierdzenie warunków w części 8.1.3):
a) Wykaz przewidzianych do wykonania zamówienia busów - wzór stanowi załącznik nr 3 do siwz
5) Na potwierdzenie warunków w części 8.1.4):
a) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS
potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczeń, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert
b) 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:
na kwotę min. 200.000,00 zł);
3. Inne dokumenty i oświadczenia, które należy przedłożyć:
3.1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że wykonawca nie należy do
grupy kapitałowej - zgodnie z dod. nr 5 do SIWZ.
3.2. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za
zgodność z oryginałem notarialnie.
4. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączącego go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje
się przepisy zawarte w §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 226 z
2009 r., poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę.
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Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3 zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
UWAGA:
Wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt. 9 siwz składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i
dokumentów; osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane będą za pomocą faksu, drogą
elektroniczną lub pisemnie.
Na żądanie wykonawców i zamawiającego potwierdzają fakt otrzymania faksu.
Nr faksu zamawiającego został podany w pkt. 1 siwz, korespondencję elektroniczną należy przesyłać na adres
e-mail zsipm@mikolow.eu
Zamawiający nie dopuszcza kierowania korespondencji elektronicznej na inny adres e-mail, pod rygorem
uznania jej za niedoręczoną.
Zamawiający będzie przesyłał korespondencję drogą elektroniczną wyłącznie na adres e-mail wskazany w
ofercie wykonawcy, z włączoną opcją żądaj potwierdzania przeczytania dla wszystkich wysyłanych wiadomości.
Osoby upoważnione - Artur Pisarczyk
11. Wymagania dotyczące wadium:
1. Wykonawca pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wnosi wadium
w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu (przelewem) na konto Zamawiającego: Mikołowski Bank
Spółdzielczy nr 05 8436 0003 0000 0000 0332 0034 lub w poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem
pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z pózn. zm.).
3. Wadium w formie niepieniężnej należy złożyć w oryginale do depozytu w kasie ZSiPM.
4. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego.
Wadium w formie niepieniężnej musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do zapłaty kwoty
gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, o ile zaistnieje którakolwiek z okoliczności wskazanych
w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
12. Termin związania ofertą:
30 dni od terminu składania ofert
13. Sposób przygotowania oferty:
Oferta winna składać się z :
13.1 Oferta winna składać się z:
- formularza oferty (Zał. nr 1 do siwz)
- Wraz z ofertą wykonawca składa dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz dokumenty, o których mowa w pkt 9 siwz.
Oferta winna być sporządzona w języku polskim i napisana pismem czytelnym.
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
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Wszystkie elementy oferty powinny być podpisane przez osobę /osoby/ uprawnioną /e/ do występowania
w imieniu wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.
W przypadku spółki cywilnej wszystkie dokumenty winny być podpisane przez wszystkich wspólników lub
winien być ustanowiony pełnomocnik, o ile z umowy spółki nie wynika prawo jednoosobowej reprezentacji
spółki. W przypadku oferty wspólnej niezbędne jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania
wykonawców w postępowaniu. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej
notarialnie. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia w ofercie własnych wydruków wykonawcy, pod
warunkiem zachowania zakresu informacji wymaganych w drukach zamawiającego. Cena ofertowa powinna
być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do 1 grosza. Wszystkie strony oferty, powinny być spięte (zszyte) w
sposób zapobiegający możliwości dekompletacji oferty. Zaleca się sporządzenie spisu zawartości oferty i
ponumerowanie stron. Ofertę należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opisanej:
Dowóz 82 dzieci niepełnosprawnych do szkół realizujących obowiązek szkolny w Mikołowie oraz poza
terenem Gminy Mikołów
Nie otwierać przed 22.04.2014 r., godz. 12.15.”
Na kopercie należy zamieścić adres e-mail oraz dane adresowe wykonawcy.
14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy składać na adres
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
43-190 Mikołów
ul. K. Miarki 9
nie później niż do dnia 22.04.2014 r., godz. 12.00 w przypadku przesyłek pocztowych należy je nadać z
odpowiednim wyprzedzeniem – liczy się data i godz. doręczenia przesyłki zamawiającemu.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2014 r., godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego
Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
43-190 Mikołów
ul. K. Miarki 9
15. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Wykonawca może podać tylko jedną cenę ryczałtową brutto, jaką chce uzyskać za wykonanie
zamówienia.
2. W załączniku nr 1 do SIWZ - „Oferta”, należy podać wyliczoną cenę za całość zamówienia za wykonane
usługi oraz cenę za osobodzień i podatku VAT.
3. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku. Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo, a podaną słownie, to
jako właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.
16. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposób oceny ofert:
Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto podana w ofercie.
Punktacja wg wzoru:
CN
--------------- x 100 =...............punktów
CO
* wyjaśnienia: CN - cena oferty najkorzystniejszej
CO - cena oferty badanej
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
17. Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:
O wyborze oferty powiadomieni będą niezwłocznie wszyscy wykonawcy.
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Jednocześnie wyniki zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie
internetowej Urzędu Miasta Mikołowa. W terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2,
albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób lub po ostatecznym rozstrzygnięciu odwołania wykonawca
zostanie zaproszony przez zamawiającego do siedziby zamawiającego w celu podpisania umowy na warunkach
podanych w załączonym projekcie umowy.
W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt. 1a i 3a cyt. ustawy umowa może
być zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust 1 cyt. ustawy.
Za termin przesłania uznaje się datę nadania faksu, maila lub datę nadania przesyłki pocztowej.
Jeżeli wybrana zostanie oferta wspólna, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego
zamawiający może żądać przedstawienia umowy, regulującej współpracę wykonawców, którzy przedstawili
ofertę wspólną. Wykonawca po wyborze oferty a przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do wykazu osób
bezpośrednio prowadzących zajęcia wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje.
Wykonawca przedstawi przed podpisaniem umowy do akceptacji Zamawiającego harmonogram, który będzie
stanowił integralny załącznik do umowy.
18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
1. Zamawiający
wymaga
wniesienia
zabezpieczenia
należytego
wykonania umowy
w wysokości 4 % ceny całkowitej podanej w ofercie , w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w oryginale do depozytu w kasie ZSIPM przed podpisaniem umowy.
2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu należy wpłacić je przelewem na konto ZSIPM,
Mikołowski Bank Spółdzielczy nr 05 8436 0003 0000 0000 0332 0034
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej, należy treść gwarancji przed oficjalnym jej złożeniem przedłożyć do
akceptacji Zamawiającemu. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa winna być bezwarunkowa,
nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie.
Gwarancja musi zawierać:
1) nazwę Wykonawcy z adresem,
2) nazwę Beneficjenta (Zamawiającego),
3) nazwę Gwaranta lub Poręczyciela,
4) określenie wierzytelności zabezpieczonej gwarancją,
5) zobowiązanie Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na
pierwsze żądanie zapłat w przypadku, gdy wykonawca:
a) nie wykonał przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z umowy,
b) wykonał przedmiot zamówienia objęty umową z nienależytą starannością.
Gwarant nie może uzależniać dokonywania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub
też przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. W przypadku przedłożenia gwarancji nie odpowiadającej
w/w wymaganiom zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
19. Wzór umowy:
Wzór umowy stanowi zał. do niniejszej specyfikacji.
20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia:
Środki ochrony prawnej – odwołanie, skarga określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych
przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy. Zgodnie z
przepisem art. 180 ust. 2 cyt. ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
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2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego.
21. Postanowienia końcowe:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy „Prawo zamówień
publicznych” i Kodeksu Cywilnego.
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Załącznik nr 1

OFERTA

Nazwa wykonawcy ..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
w ........................................................................ kod ...........................................................................
ul. ..................................................................................... nr ...............................................................
Regon ................................................................ NIP ...........................................................................
telefon .............................................................. e-mail .......................................................................
Niniejszym zgłaszamy przystąpienie do przetargu nieograniczonego na:
Dowóz nie mniej niż 72, nie więcej niż 92 dzieci niepełnosprawnych do szkół realizujących obowiązek
szkolny w Mikołowie oraz poza terenem Gminy Mikołów
60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

Okres realizacji zadania

Realizacja maj - czerwiec 2014
(2 miesiące)
Realizacja wrzesień - grudzień
2014 (4 miesiące)
Realizacja styczeń - czerwiec
2014 (6 miesięcy)

Cena
km
wynajmu
łącznie w
liczba dni samochodów
danym
za dany
okresie
okres
23400

40

46215

79

64935

111

Cena za
przejechane
kilometry
łącznie w
danym
okresie

Cena wykonania
zamówienia łącznie
w danym okresie

Wartość zamówienia
łącznie:

Miejsce i data: ............................................................

…………………………………………………………….
/czytelne podpisy osób uprawnionych
do występowania w obrocie prawnym,
reprezentowania Wykonawcy i składania
oświadczeń woli w jego imieniu/
1
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Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca (*) ...........................................................................................................
.................................................................................................................................

Kod CPV
Dowóz nie mniej niż 72 nie więcej niż 92 dzieci niepełnosprawnych do szkół realizujących obowiązek
szkolny w Mikołowie oraz poza terenem Gminy Mikołów
60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

1. Stosownie do treści art. 44 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oświadczam, że spełniam warunki udziału
w postępowaniu.
2. Brak przesłanek do wykluczenia mnie z postępowania, wymienionych w art. 24 ust. 1 cyt. ustawy.
2.1. W przypadku wykonawcy będącego osobą fizyczną oświadczam dodatkowo, że w stosunku do
mnie nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, chyba, że po ogłoszeniu upadłości zawarłem
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego.

.................................................
miejscowość i data

*)

…………..…………………………
pieczątka i podpis wykonawcy

W przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich wykonawców tworzących konsorcjum, oświadczenie podpisuje
pełnomocnik wykonawców.

PN-2/2014
Załącznik nr 3
do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia

--------------------------------pieczęć adresowa firmy Wykonawcy

Wykaz nr 1,
Wykaz przewidzianych do wykonania zamówienia busów
Lp.

Wyszczególnienie

.................................................
miejscowość i data

Rok produkcji

Ilość miejsc dla
pasażerów

Informacja o podstawie
do
dysponowania tymi zasobami

………………………………….
pieczątka i podpis wykonawcy
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Załącznik nr 4
do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia

--------------------------------pieczęć adresowa firmy Wykonawcy
Wykaz wykonanych 3 usług polegających na świadczeniu usług przewozowych osób
niepełnosprawnych (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują nadal) w
okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i
wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości min. 50.000 zł z podaniem ich
odbiorcy, wartości przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania

Lp.

Podmiot dla którego
wykonywano usługi

.................................................
miejscowość i data

Rodzaj
i
miejsce wykonania

Wartość
zł

Data
wykonania

………………………………….
pieczątka i podpis wykonawcy

Uwaga:
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Miejsce i data: ................................................

------------------------------------------(podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty)
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Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE GRUPY KAPITAŁOWEJ
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dowóz nie mniej niż 72 nie więcej niż 92 dzieci niepełnosprawnych do szkół realizujących obowiązek
szkolny w Mikołowie oraz poza terenem Gminy Mikołów
60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

oświadczam/y, że należę/należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 ze zm.) i przedkładam/y poniższą listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*:
1. …………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………………………………………………………..
5. …………………………………………………………………………………………………………………..
6. …………………………………………………………………………………………………………………..
lub
oświadczam/y, że nie należę/nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 ze zm.)*:

.................................................
miejscowość i data

…………..…………………………
pieczątka i podpis wykonawcy
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WZÓR UMOWY
Zawarta w dniu ……….. 2014 roku pomiędzy
……………………………………………………
zwanym dalej Zamawiającym,
a …………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą.
Zgodnie z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi przewozu dzieci
niepełnosprawnych w okresie od 5 maja 2014 r. do 26 czerwca 2015 r.
2. Usługa obejmuje:
 przywóz i odwóz dzieci na zajęcia do szkół wymienionych w załączniku do umowy
 opiekę nad dziećmi w czasie transportu, pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu przez osoby
zatrudnione do sprawowania opieki nad dziećmi w trakcie przewozu.
3. Dzieci dowożone będą codziennie od poniedziałku do piątku, począwszy od 5 maja 2014 r. do 26
czerwca 2015 r. z wykluczeniem przerw świątecznych, ferii oraz dni wolnych od nauki.
4. Dokładne godziny dowozu i przywozu dzieci uzależnione są od ich rozkładu zajęć w placówce
o oświatowej, przy czym zamawiający zastrzega, że:
a. Odbiór z miejsca zamieszkania dziecka celem dowozu do placówki, może nastąpić nie wcześniej
niż jedną godzinę przed planowym rozpoczęciem zajęć;
b. Odbiór dziecka z placówki celem dowozu do domu musi nastąpić nie później niż jedną godzinę
po zakończeniu zajęć;
c. Czas przejazdu dziecka z miejsca zamieszkania do placówki oraz po zajęciach z placówki do
miejsca zamieszkania nie może przekroczyć jednej godziny w jedną stronę.
d. Uczennice i uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie muszą być dowożeni do
szkoły nie wcześniej niż o godzinie 7.30.
5. Wśród dzieci są uczniowie poruszający się na wózku inwalidzkim w związku z tym, Wykonawca musi
posiadać pojazdy dostosowane do przewożenia wózków inwalidzkich w odpowiedniej liczbie, tak aby
spełnić wymagania określone w punkcie 4.
6. Wykonawca w czasie dowozu dzieci musi zapewnić na własny koszt w każdym z samochodów
dowożącym dzieci opiekę osoby, która zapewni przewożonym dzieciom warunki bezpieczeństwa w
trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu. Osoba ta musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku opiekuna dzieci. Kierowca nie może
być jednocześnie opiekunem. Opiekun podpisuje „Deklarację w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka
w trakcie przejazdów do szkoły i z powrotem”, której wzór stanowi załącznik do umowy. Do realizacji
tras 9 i 11 Zamawiający udostępni własnego pracownika Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi w Mikołowie dla celów sprawowania opieki nad uczniami w trakcie przewozu.
7. Liczba uczniów w trakcie roku szkolnego może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu z przyczyn nie leżących
po stronie zamawiającego (np. zmiany miejscowości zamieszkania ucznia). Po zmianach w liczbie dzieci
oraz godzin zajęć w szkołach warunki opisane w punktach 4, 5 i 6 muszą zostać utrzymane i wykonawca
oświadcza, że jest na takie zmiany przygotowany. Jest możliwa zmiana warunków przewożenia uczniów
na drodze pisemnych negocjacji między przewoźnikiem i rodzicami lub opiekunami ucznia.
8. Wymagana liczba samochodów: minimum 1 bus 8-osobowy przypadający na każdą trasę, przy czym
należy dostosować liczbę busów dostosowanych do przewozu osób na wózkach inwalidzkich do liczby
uczniów poruszających się przy ich pomocy oraz aby busy te były wyposażone w automatyczną windę.
Samochody muszą być wyraźnie oznakowane jako przewóz dzieci oraz przewóz osób
niepełnosprawnych.
9. Z uwagi na dobro uczennic i uczniów będącymi osobami ze specjalnymi potrzebami opiekuńczowychowawczymi nie przewiduje się usługi podwykonawstwa. Wykonywanie usługi powinno odbywać się
w atmosferze stabilizacji dostosowanej do specyficznych potrzeb przewożonych osób i pozbawionej
niepokojących zmian w sposobie jej realizacji.
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§2
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za usługę kwoty …………………..… złotych brutto
(słownie:
…………………..… ) za każdy przejechany kilometr w ramach dowozu dzieci oraz kwoty ……………………..…….
złotych brutto miesięcznie za wynajem każdego pojazdu niezbędnego do wykonania usługi.
2. Stawka może ulec zmianie tylko w przypadku zmiany stawki VAT.
3. Poza określoną w ust. 2 sytuacja stawka jest stała i nie ulegnie podwyższeniu w trakcie obowiązywania
umowy.
4. Zamawiający i Wykonawca mają prawo wypowiedzenia umowy w terminie jednego miesiąca.
§3
1. W sytuacji nierzetelnego wykonywania usługi, np. braku środka transportu w danym dniu, podstawienia
nieodpowiedniego środka transportu, rażącego, nieuzasadnionego spóźnienia, braku dyspozycyjności
lub braku osoby sprawującej opiekę Zamawiający ma prawo zamówić na koszt Wykonawcy inny środek
transportu, za wynajem którego zostanie obciążony Wykonawca.
2. W sytuacjach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo obniżyć
proporcjonalnie wynagrodzenie, jak również ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie
natychmiastowym.
§4
1. Zapłata za zrealizowane usługi następować będzie na podstawie faktur, w terminie 14 dni od daty
otrzymania faktury przez Zamawiającego.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury w terminie do 7 dni po zakończonym miesiącu
dowozu dzieci. Do każdej faktury Wykonawca przedłoży potwierdzone przez szkoły dni przewozu
każdego ucznia w miesiącu którego faktura dotyczy.
3. Zapłata o której mowa w ust. 1 nastąpi przelewem bankowym na konto wskazane przez Wykonawcę.
4. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
§5
Osobą odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy jest …………………., tel. …………….
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości umowy
za pozostałe miesiące realizacji umowy w razie odstąpienia od umowy .
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
3. Podstawą do wypłaty kar jest umotywowany wniosek z załączoną dokumentacją
dowodową Zamawiającego.
4. W sprawach dotyczących naliczania odsetek i wniosków o zapłatę kar umownych strony podejmą próbę
polubownego rozwiązania ewentualnego konfliktu.
§7
Umowa zostaje zawarta na czas określony, od 5 maja 2014 r. do 26 czerwca 2015 r.
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian o
których mowa w § 2 ust.2 niniejszej umowy.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik do umowy: WZÓR

DEKLARACJA
w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka w trakcie przejazdów
do szkoły i z powrotem
W poczuciu pełnej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i społeczeństwem za
bezpieczeństwo zdrowia i życia dziecka powierzonego mojej opiece w trakcie przejazdów z domu do szkoły i z
powrotem w okresie od dnia 01/09/2014 do dnia 26/06/2015 oświadczam, co następuje:


z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałam się z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, zdrowia i życia
dzieci i młodzieży,



zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek,
środków i metod, w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków opiekuna uczniów w czasie przejazdu.

..................................................
miejscowość, dnia

............................................
podpis opiekuna
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Przedmiotem zamówienia jest dowóz 82 dzieci niepełnosprawnych do szkół realizujących obowiązek
szkolny w Mikołowie oraz poza terenem Gminy Mikołów, w tym około 5 dzieci poruszających się na
wózku inwalidzkim.
WYKAZ TRAS:
szacunkowa
w tym ilość
odległość
uczniów
miejsc
szacunkow
Zadani Miejscowoś
poruszającyc Uwagi do sposobu
Nazwa szkoły zamieszkani
a liczba
e nr
ć
h się na
realizacji
a uczniów
uczniów
wózku
od placówki
inwalidzkim
w km
Zespół Szkół
Specjalnych nr
5 im. Jana
Pawła II UL.
Dąbrowa
1
SWOBODNA
45
1
0
Górnicza
59
41-303
DĄBROWA
GÓRNICZA
Zespół Szkół
Specjalnych
im. Janusza
Korczaka w
2
Gliwice
25
4
1
Gliwicach
44-100
Gliwice, ul.
Dolnej Wsi 74
Zespół
SzkolnoPrzedszkolny
dla Dzieci
Niesłyszących
3
Katowice
i Słabo
25
4
0
Słyszących
ul.
Grażyńskiego
17, 40-126
Katowice
Szkoła
Podstawowa
nr 37 im. ks.
Jana
łącznie z
4
Katowice Twardowskieg
3
0
zadaniem 3
ow
Katowicach ul.
Józefa Lompy
17, 40-038

szacunkowa
w tym ilość
odległość
uczniów
miejsc
szacunkow
Zadani Miejscowoś
poruszającyc Uwagi do sposobu
Nazwa szkoły zamieszkani
a liczba
e nr
ć
h się na
realizacji
a uczniów
uczniów
wózku
od placówki
inwalidzkim
w km
Katowice

5

Katowice

6

Katowice

7

Mikołów

8

Mikołów

9

Mikołów

10

Mikołów

11

Mikołów

Zespół Szkół
Specjalnych Nr
8w
łącznie z
Katowicach
zadaniem 3
Katowice ul.
Szkolna 5
Zespół Szkół nr
1 im. Jerzego
łącznie z
Ziętka ul.
zadaniem 3
Staszica 2, 40230 Katowice
Szkoła
Podstawowa
nr 5, ul.
łącznie z
Katowicka 24, zadaniem 3
43-190
Mikołów
Zespół Szkół
Nr 1
Specjalnych,
13
ul. Gliwicka
366, 43-190
Mikołów
Szkoła
Podstawowa
nr 3 z
Oddziałami
Integracyjnymi
7
, ul.
Bandurskiego
1, 43-190
Mikołów
Zespół
SzkolnoPrzedszkolny,
3,5
ul. Skalna 10,
43-190
Mikołów
Zespół Szkół nr
2 Specjalnych,
120
ul. Pokoju 4a,
43-190

2

0

1

0

1

0

3

0

3

2

1

36

1

1 uczennica
wymaga
dodatkowej
indywidualnej

szacunkowa
w tym ilość
odległość
uczniów
miejsc
szacunkow
Zadani Miejscowoś
poruszającyc Uwagi do sposobu
Nazwa szkoły zamieszkani
a liczba
e nr
ć
h się na
realizacji
a uczniów
uczniów
wózku
od placówki
inwalidzkim
w km
Mikołów
opieki; 1
opiekunkę
udostępnia Gmina
Mikołów
(pracownica SP3)
Zespół
Realizacja od 1
Szkolnowrześnia 2014 Przedszkolny
wychowankowie
im. Jana Pawła
Ośrodka dla Osób
12
Paniówki
18
7
0
II, ul.
Niepełnosprawnyc
Zwycięstwa
h Miłosierdzie
44, 44-177
Boże ul. Gliwicka
Paniówki
366
Zespół
SzkolnoPrzedszkolny
łącznie z
im. Jana Pawła zadaniem 12
Realizacja od
13
Paniówki
2
1
II, ul.
(od
05.05.2014
Zwycięstwa
1.09.2014)
44, 44-177
Paniówki
Realizacja od 1
Zespół Szkół nr
września 2014 4 Specjalnych,
Wychowanek
ul.
Ośrodka dla Osób
14
Ruda Śląska
9,5
1
0
Bielszowicka
Niepełnosprawnyc
108, 41-711
h Miłosierdzie
Ruda Śląska
Boże ul. Gliwicka
366
Zespół Szkół
Specjalnych nr
15
Tychy
8 w Tychach
15,5
2
0
ul. Edukacji 21,
43-100 Tychy
Realizacja od 1
Ośrodek
września 2014 Rehabilitacyjn
Przewoźnik
o-Edukacyjnopowinien
Wychowawczy
dysponować
16
Wyry
11
11
4
w Wyrach
busem
ul. Ks. Bojdoła
przystosowanym
3a, 43-175
do przewozu osób
Wyry
niepełnosprawnyc
h, wyposażonym

szacunkowa
w tym ilość
odległość
uczniów
miejsc
szacunkow
Zadani Miejscowoś
poruszającyc Uwagi do sposobu
Nazwa szkoły zamieszkani
a liczba
e nr
ć
h się na
realizacji
a uczniów
uczniów
wózku
od placówki
inwalidzkim
w km
w foteliki i
podkładki
dostosowane do
przewożenia dzieci
z licznymi
deformacjami
ciała, wykładziny
antyposlizgowe
oraz
pięciopunktowe
pasy
bezpieczeństwa.
292,5
82
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