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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na realizacje zadania pod nazwą „Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na
terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół
specjalnych w roku szkolnym 2015/2016”
I. Nazwa i adres zamawiającego:
Biuro Obsługi Jednostek Samorządowych w Nowej Dębie
ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, tel/fax (15) 846-22-56
II. Tryb zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie
Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych
w roku szkolnym 2015/2016”.
2. Wspólny Słownik Zamówień - Kod:
CPV 60.10.00.00-9 Usługi w zakresie transportu drogowego
3. Zakres usługi: transport uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy
Nowa Dęba oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w roku szkolnym
2015/2016”tj.:
Trasa Nr 1
a) Dowóz uczniów z Rozalina (2 przystanki przystanek autobusowy "Bardo" oraz przystanek
autobusowy koło szkoły - ok. 13 dzieci i z Tarnowskiej Woli (z przystanku autobusowego - ok. 13
dzieci) do Gimnazjum Nr 2 w Nowej Dębie i odwóz (ok. 26 dzieci).
b) Dowóz uczniów z Budy Stalowskiej (przystanek Buda Stalowska ok. 8 dzieci) i z Alfredówki
(ok. 17 dzieci) do Gimnazjum Nr 2 w Nowej Dębie i odwóz (ok. 25 dzieci).
Trasa Nr 2
Dowóz uczniów z Cygan (spod szkoły - 3 dzieci) i przysiółka Hermanówka w Jadachach
(ok. 8 uczniów) do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jadachach i odwóz (ok. 11 dzieci).
Trasa Nr 3
Dowóz uczniów z dzielnicy Poręby Dębskie, z ul. Borowej (domy powyżej Nr 47), Wrzosowej,
Klonowej, Jałowcowej, Niżańskiej, Wesołej, Bieszczadzkiej (powyżej wiaduktu), Strzelniczej,
Zawiszy, Sarniej, Łąkowej, Działowej do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie (ok. 19 dzieci)
i Gimnazjum Nr 1 w Nowej Dębie (ok. 12 dzieci) – przystanek początkowy na ulicy Wrzosowej,
przystanek na ulicy Niżańskiej, przystanek na ulicy Bieszczadzkiej (przystanek autobusowy)
i przystanek końcowy przy zbiegu ulic Al. Zwycięstwa i M. Reja oraz odwóz uczniów Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie i Gimnazjum Nr 1 w Nowej Dębie do Dzielnicy Poręby Dębskie.
Trasa Nr 4
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Nowej Dęby (4 przystanki: pod wieżą ciśnień, parking
na ul. Jana Pawła II 4 - przychodnia, parking na ul. Kościuszki 13 oraz parking na ul. Kościuszki 108),
z Dęby osiedle (parking Zespołu Placówek Oświatowych), Tarnowskiej Woli (Tarnowska Wola Nr
210), z Chmielowa (Chmielów 320) do Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu (ok. 10 dzieci)
i odwóz.
Trasa Nr 5
Dowóz uczniów z Tarnowskiej Woli (spod szkoły) do Szkoły Podstawowej w Rozalinie (ok. 6 dzieci),
z Rozalina (2 przystanki: przystanek autobusowy "Bardo" i przystanek autobusowy koło szkoły)
do Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli (ok. 3 dzieci) z Tarnowskiej Woli (spod szkoły
i z przystanku autobusowego k. remizy) do Szkoły Podstawowej w Alfredówce (ok. 7 dzieci + 3 dzieci
z Rozalina), z Budy Stalowskiej (przystanek Buda Stalowska) do Szkoły Podstawowej w Alfredówce

(ok. 5 dzieci), z Alfredówki (spod szkoły) do Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli (ok. 5 dzieci)
i do Szkoły Podstawowej w Rozalinie (ok. 3 dzieci) i odwóz.
Trasa Nr 6
Dowóz uczniów: w poniedziałek przywóz uczniów z domów rodzinnych do Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Grębowie, a w piątek odwiezienie uczniów z Ośrodka do domów
rodzinnych z miejscowości:
1) 1 uczeń z miejscowości Nowa Dęba (ul. Jana Pawła II 14),
2) 1 uczeń z miejscowości Nowa Dęba (parking przy ZPO),
3) 1 uczeń z miejscowości Chmielów (Chmielów 519),
oraz dowóz uczniów w każdy dzień tygodnia zajęć lekcyjnych: przywóz na zajęcia lekcyjne
i odwiezienie do domów rodzinnych z miejscowości:
1) 3 uczniów z miejscowości Alfredówka (Alfredówka Nr 29),
2) 1 uczeń z miejscowości Jadachy 128a.
3) 1 uczeń z miejscowości Cygany 103.
4. Przewozy będą realizowane codziennie z wyjątkiem dni wolnych od nauki szkolnej. Szczegółowe
godziny dowozu i odwozu ustalą wybrani oferenci z dyrektorami szkół, do których dowożeni będą
uczniowie.
5. Liczba uczniów dowożonych do szkół podana na poszczególnych trasach może ulec zmianie
w granicach 20% z przyczyn niezależnych. W/w zmiany mogą rozłożyć się na wszystkie trasy dowozu
jak również w skrajnym przypadku mogą wystąpić na jednej z tras dowozu.
6. Opieka nad przewożonymi uczniami:
 Zamawiający usługę zobowiązuje się do zapewnienia dozoru osoby dorosłej w czasie przewozu,
świadczącej opiekę nad uczniami na trasach, o których mowa w Rozdziale III ust. 3 SIWZ tj.
trasie Nr 1 a i b, Nr 4, Nr 5.
 Wykonawca usługi zobowiązuje się do zapewnienia przewożonym uczniom opieki podczas
wsiadania i wysiadania z pojazdu (poprzez kierowcę) na trasach, o których mowa w Rozdziale III
ust. 3 SIWZ tj. trasie Nr 2, 3, 6.
7. Wykonawca zobowiązuje się do:
- ubezpieczenia przewozonych uczniów,
- zapewnienia przewożonym uczniom odpowiednich warunków higieny jakie ze względu na rodzaj
transportu uważa się za niezbędne,
- zapewnienia bezpiecznego i niezbędnego taboru do przewozu wszystkich dowożonych uczniów,
w tym podstawienia zastępczego autobusu w razie awarii,
- podjeżdżania autobusami szkolnymi na przystanek w taki sposób, aby ograniczać konieczność
przechodzenie dzieci przez jezdnię;
- zapewnienia miejsc siedzących wszystkim przewożonym uczniom.
8. Postanowienia ogólne:
a) Zamawiający nie przewiduje:
- zawarcia umowy ramowej;
- przeprowadzenia aukcji elektronicznej;
- dynamicznego systemu zakupów;
- rozliczenia w walutach obcych - rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą
prowadzone w PLN.
b) Zamawiający nie dopuszcza:
- składania ofert wariantowych
c) Usługi muszą zawierać całość kosztów związanych z realizacją zadania.
9. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiajacy dopuszcza składanie ofert częściowych:
- dopuszcza się składanie ofert na wykonanie części zamówienia – 6 części (tj. na poszczególne trasy).
10. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:
- Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

IV. Termin wykonania zamówienia.
Termin realizacji zamówienia – od dnia 01.09.2015r. do ostatniego dnia nauki szkolnej roku szkolnego
2015/2016.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki opisane w art. 22 ust.1
ustawy Prawo zamówień publicznych tj.
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę – wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ i koncesję, zezwolenie lub licencję na wykonywanie
krajowego transportu drogowego osób, poświadczoną własnoręcznym podpisem za zgodność z oryginałem.
b) posiadają wiedzę i doświadczenie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę – wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę – wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę – wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców podlegających
wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie przedstawionych
przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami SIWZ wg reguły: spełnia/nie
spełnia.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do
oferty dołączyć należy:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – załącznik nr 2 do
SIWZ.
c) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentów wymienionych w pkt. VI. 1. a składa dokument wystawione w kraju w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przez upływem terminu składania ofert).

2) W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy
i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty dołączyć
należy:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp - załącznik Nr 1 do SIWZ
formularz ofertowy,
b) koncesję, zezwolenie lub licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
poświadczoną własnoręcznym podpisem za zgodność z oryginałem.
c) oświadczenie o grupie kapitałowej – załącznik Nr 1 do SIWZ formularz ofertowy.
3) Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia, których wykonanie
Wykonawca powierza podwykonawcom,
4) W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia:
a) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy,
b) oferta wspólna, składana przez dwie lub więcej firm występujących, jako partnerzy konsorcjum
powinna spełniać następujące wymagania:
- oświadczenia i dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie dotyczące
określonych okoliczności w art. 22, odpis z właściwego rejestru, – składa każdy z partnerów
konsorcjum w imieniu swojej firmy,
- oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa i załączniki składa pełnomocnik
konsorcjum w imieniu całego konsorcjum,
- oświadczenia i dokumenty dotyczące spełnienia postawionych przez zamawiającego warunków
składają ci partnerzy konsorcjum, którzy zgodnie z umową konsorcjum za ich spełnienie
odpowiadają np. doświadczenie w wykonywaniu prac podobnych, dysponowanie osobami
posiadającymi odpowiednie uprawnienia, wskazanie określonego obrotu,
- pełnomocnik występuje w toku postępowania z wszelkimi sprawami do zamawiającego,
Uwaga: Okoliczności uzasadniające wykluczenie z mocy przepisów art. 24 prawa zamówień publicznych,
zachodzące choćby względem jednego współwykonawcy dyskwalifikuje całe konsorcjum.
5) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z 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 wykonywaniu zamówienia. Zgodnie
z §1 ust. 6 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą
być składane zamawiający żąda załączenia do oferty dokumentów dotyczących w szczególności:
- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
6) Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli
wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na
wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie wymagań określonych przez
Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
Uwaga:
- w przypadku gdy wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia konieczne jest
udokumentowanie przez poszczególnych wykonawców okoliczności potwierdzających brak podstaw do
wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2,

- wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec, które informacje nie mogą zostać
udostępniane, gdyż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji; brak zastrzeżeń oznaczać będzie, że wszelkie złożone przez wykonawcę
informację są jawne i mogą być udostępniane.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z wykonawcami.
Przyjmuje się pisemny lub faxem/e-mailem sposób porozumiewania zamawiającego
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający udzieli wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust 1 pkt. 3, oraz ust. 1a.
3. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom,
którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Zamawiający zamieści również na stronie internetowej www.nowadeba.pl (na której zamieszczono
SIWZ).
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną modyfikację
zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację
istotnych
warunków
zamówienia
oraz
zamieści
na
stronie
internetowej
http://www.nowadeba.pl/mieszkaniec/edukacja/bojs/przetargi/ (na której zamieszczono SIWZ).
6. Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z wykonawcami są:
Renata Bal – Dyrektor,
Grzegorz Ordon – Inspektor,
Biuro Obsługi Jednostek Samorządowych w Nowej Dębie, ul. Rzeszowska 3, pok. 318.
tel./fax (15) 846 22 56.
1.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.
- Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
IX. Termin związania ofertą.
1. Termin związania oferta wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
X. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Złożona oferta musi być zgodna z ustawą „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29.01.2004r.
2. Oferta musi mieć formę pisemną, powinna być sporządzona w języku polskim zgodnie z formularzem
oferty, który stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ.
3. Ofertę stanowi formularz ofertowy (załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ) i inne dokumenty,
potwierdzające spełnienie przez oferenta wymaganych warunków.
4. Wykonawca winien zgromadzić wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty
na własny koszt.
5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od
wyniku postępowania.
6. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7. Oferta musi zostać sporządzona z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze lub
ręcznie długopisem czytelnym pismem, nieścieralnym atramentem.
8. Formularz oferty i wszystkie załączone dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również te złożone
na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis
z pieczątką imienną przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania zgodnie
z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie,
właściwym dla formy organizacyjnej.
9. Poprawki lub zmiany w ofercie (także przy użyciu korektora) muszą być parafowane własnoręcznie
przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
10. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo
określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

11. Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być poświadczona za zgodność z oryginałem
przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy – podpisującego ofertę.
12. 1. Oferta winna określać proponowaną stawkę brutto wynagrodzenia za jeden dzień przewozów (dowóz
i odwóz), podaną w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, odrębnie na każdą
z tras.
2. Oferta powinna zawierać proponowany termin płatności faktury.
XI. Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym niezauważalne
otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Oferta powinna być
zaadresowana do zamawiającego na dres podany w pkt 1 SIWZ i oznaczona „Oferta na: Dowóz
uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz dowóz
uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w roku szkolnym 2015/2016”.
2. Oferty należy składać w siedzibie Biura Obsługi Jednostek Samorządowych w Nowej Dębie
ul. Rzeszowska 3, w pok. 318 do dnia 10 sierpnia 2015r. do godz. 1000.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, jeżeli powiadomi
pisemnie Zamawiającego o dokonaniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie musi być oznaczone
“ZMIANA” lub “WYCOFANIE.
4. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie odwołania.
XII. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów opisanych w punkcie XIII
niniejszej SIWZ.
1. Oferent powinien określić cenę oferty obliczoną za jeden dzień przewozów (dowóz i odwóz) jako
dzienne wynagrodzenie ryczałtowe netto plus obowiązujący podatek VAT.
2. Dopuszcza się ustalenie dziennego wynagrodzenia ryczałtowego netto za usługi określone w części III
specyfikacji jako iloczynu wartości biletu miesięcznego na 1 ucznia za jeden dzień wykonania usługi
i ilości uczniów przewożonych na danej trasie. Tak ustalona cena plus obowiązujący podatek VAT
będzie stanowić tzw. dzienne wynagrodzenie ryczałtowe.
3. Ceny w ofercie należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
5. Rozliczenie za przedmiot zamówienia następować będzie w walucie PLN, w okresach miesięcznych
w oparciu o dzienne wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w drodze przetargu, przemnożone przez liczbę
dni dowozu i odwozu (liczbę dni nauki szkolnej w miesiącu) plus podatek od towarów i usług VAT.
XIII. Opis Kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi kryteriami
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt:
I - Cena (znaczenie w ocenie 95% = 95 pkt)
Sposób dokonywania oceny wg wzoru:
C = Cn / Cb x 95 pkt
gdzie Cn – cena najniższa, Cb – cena badanej oferty.
II – Termin płatności faktury w dniach (znaczenie w ocenie 5% = 5 pkt)
Punkty za kryterium "termin płatności faktury" zostaną przyznane w skali punktowej do 5 pkt, na
podstawie oświadczenia złożonego w Formularzu ofertowym. Ilość punktów w kryterium zostanie
obliczona następująco:
- płatność faktury 14 dni - 0 pkt
- płatność faktury 30 dni - 5 pkt

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SIWZ
warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną jako suma
punktów, zgodnie w wymienionymi w pkt 2, kryteriami oceny.
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę
z najniższą ceną.
5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z ustawą;
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 6
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
lub niezaproszonego do składania ofert;
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy
złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy PZP.
9. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie
podpisana umowa.
10. Zamawiający zaprosi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, do siedziby Biura Obsługi Jednostek
Samorządowych w Nowej Dębie ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba pok. 318 celem podpisania
umowy.
XIV. Otwarcie i badanie ofert.
1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego tj. Biuro Obsługi Jednostek Samorządowych
w Nowej Dębie, ul. Rzeszowska 3, w pok. 318 w dniu 10 sierpnia 2015r. o godz. 1015.
2. Otwarcie ofert jest jasne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy (firmy) oraz ceny ofert.
5. Zamawiający poprawia omyłki zgodnie z art. 87 ustawy.
6. Z postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy.
XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy
ubiegali sie o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę
wybrano i uzasadnienie jej wyboru.
2. Wraz z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo zamówień publicznych prześle streszczenie ofert i porównanie ofert.
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych w art. 94
ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
1. Wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, a spoczywające na Wykonawcy
oraz Zamawiającym zawiera projekt umowy stanowiący załącznik Nr 3.

2. Ze względu na szczególny charakter usługi w trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie
prawo jej zmiany w przypadku zmiany trasy przewozu dzieci, zmiany ilości kilometrów, ilości kursów
w tygodniu, terminów ich wykonywania oraz liczby dzieci, ze względu na okoliczności, których strony
nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych potrzebami Zamawiającego
wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia uczniom dowozu do szkoły.
3. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie usług nieprzewidzianych (zmiana trasy, zmiana ilości
kilometrów, zmiana ilości kursów) ustalone będzie na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów
pomnożonych przez cenę jednostkową za 1 km trasy podanej w ofercie, co będzie potwierdzone przez
Zamawiającego.
4. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
XVIII. W toku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, oferentowi przysługują środki
odwoławcze, określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.
XIX. Postanowienia końcowe.
Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również treść pytań
Wykonawców oraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wraz załącznikami i są wiążące dla wykonawców przy składaniu ofert. Specyfikacja jest do
pobrania na stronie internetowej http://www.nowadeba.pl/edukacja/bojs/przetargi/. Uwaga: Wykonawca,
który pobrał SIWZ ze strony internetowej i nie zawiadomił o tym Zamawiającego nie otrzyma pisemnie
treści zapytań i odpowiedzi oraz informacji o zmianach, dlatego zobowiązany jest przeglądać na bieżąco
podaną stronę internetową Gminy Nowa Dęba.

