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1. Nazwa i adres Zamawiającego.
Adres Gmina Kampinos:
ul. Niepokalanowska 3
05-085 Kampinos
tel.: tel. (022)725 00 40,
fax.: (022) 725 04 44
e-mail: urzad@kampinos.pl
NIP: 118-200-43-80
REGON: 013271306
województwo mazowieckie
powiat warszawski zachodni

2. Oznaczenie Wykonawcy.
Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo
jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

3. Tryb udzielania zamówienia.
Przetarg nieograniczony.

4. Opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji
4.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów
szkolnych na trenie Gminy Kampinos.
4.2 Zakres usługi obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż ulgowych biletów miesięcznych dla uczniów
dojeżdżających do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie z
terenu Gminy Kampinos w ramach świadczenia usługi przewozu osób na liniach komunikacyjnych
obejmujących miejscowości, z których dojeżdżają uczniowie z wyznaczonych przystanków do
placówki oświatowej Gminy i z powrotem we wszystkie dni nauki szkolnej od dnia podpisania
umowy do 30.06.2016r. zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2015/2016 oraz normalnych
biletów miesięcznych dla opiekunów zatrudnionych przez Zamawiającego w celu sprawowania
opieki w czasie przewozu . Sugerowany rozkład jazdy (przywozy i odwozy) stanowi załącznik nr 9
Rozkład jazdy może odbiegać od załączonego z tym jednak , że musi zagwarantować punktualny
dowóz i odwóz dzieci do i ze szkoły, a także w soboty jeżeli w szkole odbywać się będą zajęcia z
powodu odrabiania innego dnia nauki.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
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5. Zamówienia częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

6. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości do 50% zamówienia
podstawowego.

7. Informacja o ofercie wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2016 r.

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa
w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego
zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt 9.2. niniejszej SIWZ oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z.p.
9.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający żąda:

a)

licencji uprawniającej do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
transportu drogowego osób na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.).

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie dokumentów przedłożonych przez
wykonawcę metodą: spełnia/ nie spełnia.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej jedną usługę
przewozu osób w transporcie
drogowym (w ramach jednej umowy) o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały
wykonane lub są wykonywane (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz załączy dowody, że usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oceniane będzie ich łączne doświadczenie.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć
wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług, z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzony według wzoru
stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
Za główne usługi uważa się usługi niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w pkt
9.2.2) SIWZ.

5

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie
zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których
mowa powyżej.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie dokumentów przedłożonych przez
wykonawcę metodą: spełnia/ nie spełnia.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania niniejszego zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje/lub będzie
dysponował potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia tj.
taborem autobusowym, spełniającym następujące wymagania:
- ilość autobusów – 2 (dwa),
- stan techniczny autobusów spełnia wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz.1137 ze zm.) w tym wymagania określone w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013r., poz. 951) oraz, musi posiadać
aktualne badania techniczne. Autobusy będą ubezpieczone w zakresie odpowiedzialności cywilnej z
tytułu ruchu drogowego,
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz
autobusów dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie
do dysponowania tymi zasobami, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie dokumentów przedłożonych przez
wykonawcę metodą: spełnia/ nie spełnia.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedstawionej przez wykonawcę:
a) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej przedmiotem
zamówienia. Wymagane jest posiadanie ww. dokumentu o wartości 100.000,00 zł.
Do oferty należy dołączyć potwierdzenie opłacenia polisy lub fakt opłacenia musi wynikać z treści
dokumentu.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi
winy.
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10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
10.1. Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., i których opis
sposobu oceny został zamieszczony w pkt IX.9.2 należy pod rygorem wykluczenia z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 u.p.z.p. - załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
10.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
u.p.z.p. (załącznik nr 3 do SIWZ) (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie złożą wspólne
oświadczenie podpisane przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub
osobę odpowiednio upełnomocnioną do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego),
10.3. Licencja uprawniająca do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
transportu drogowego osób na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.).
10.4. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie - (załącznik nr 5 do SIWZ),
10.5. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia, w sytuacji, gdy Wykonawca zamierza polegać na wiedzy i
doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach ekonomicznych i
finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp;
10.6. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w
celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – (załącznik
nr 6 do SIWZ),
10.7. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5
ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – (załącznik Nr 7 do SIWZ).
10.8. W celu wykazania nie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca złoży wraz z ofertą:
1)
2)

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 do SIWZ,
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub z ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

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

Ubezpieczenia

Społecznego

potwierdzające,

że

wykonawca

nie

zalega

z

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów na potwierdzenie nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, o których
mowa w:
1. pkt 2,3-4 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Dokument, o którym mowa w pkt 1. lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. b,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, lub przed notariuszem.
Jeżeli kwoty w dokumentach wymienionych w p. 9.2.2. podane będą w innej walucie niż PLN,
Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień ogłoszenia
przetargu.
2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, wykonawca wraz z ofertą składa (wg wzoru Zamawiającego załącznik do SIWZ) w oryginale:
1. listę podmiotów należących do tej samej grupy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
w art. 24 ust. 2 pkt 5 P.Z.P;

kapitałowej, w rozumieniu ustawy
i konsumentów, o której mowa

albo
2.informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
Każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
art. 23 P.Z.P., oddzielnie składa dokument wymieniony w pkt 9.5.1 albo 9.5.2 SIWZ.

na

podstawie

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie
spełnia”.
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11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki
udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z
zapisami zawartymi w punkcie 9 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dokument ustanawiający Pełnomocnika powinien być załączony do oferty.
2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę w miejscu
np. nazwa, adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące Pełnomocnika.

12. Wadium.
1.Wysokość wadium.
1)

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
3000

PLN

Słownie: trzy tysiące złotych

2.Forma wadium.
1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z
tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e)

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 Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2007 r, Nr 42, poz. 275, z 2008 r., Nr 116 poz.730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr
96, poz. 620).

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być
one bezwarunkowe i nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, sporządzone zgodnie z
obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela
(banku
lub
instytucji
ubezpieczeniowej
udzielających
gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia,
e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia

na pierwsze pisemne

żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:


odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,



nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,



zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,



w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1,
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub

9

nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co
powodowało

brak

możliwości

wybrania

oferty

złożonej

przez

wykonawcę

jako

najkorzystniejszej.
/dopuszcza się równoważną treść zobowiązania/
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:
Bank WBS Bank O. Kampinos
Nr 91 8015 0004 1000 7315 2010 0003
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w
oryginale wraz z ofertą przed upływem terminu składania ofert.
4. Termin wniesienia wadium.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu
za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank
prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu
składania ofert.
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez
Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego
terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

5. Zwrot wadium.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy pzp.
6. Utrata wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy;
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

13.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
1. Informacje ogólne.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz
służy także pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości.
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2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1)
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w
ofercie brutto.
2)
Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
przed podpisaniem umowy.
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1)Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a)

pieniądzu;

b)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z
tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

c)

gwarancjach bankowych;

d)

gwarancjach ubezpieczeniowych;

e)

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 Rozwoju Przedsiębiorczości.

2)
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek
bankowy Zamawiającego
Bank WBS Bank O. Kampinos
Nr 91 8015 0004 1000 7315 2010 0003
3)
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie ·
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
4)
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
5)
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie odpowiedniego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród
pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy p.z.p.
6)
Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy
p.z.p.
4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru
końcowego.
2) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą
30% wysokości zabezpieczenia.
3) Kwota, o której mowa w punkcie 2) jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.

14.Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z
realizacją niniejszego zamówienia publicznego.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ
dokonywane będą w złotych polskich.
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15. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wymagania podstawowe.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
3) Oferta musi być podpisana przez osobę /osoby/ upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/. Oznacza to, iż jeżeli z
dokumentu(ów)
określającego(ych)
status
prawny
Wykonawcy(ów)
lub
pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych
jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez
wszystkie te osoby.
4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z
dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do
oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię
stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą
SIWZ formie /dopuszcza się dokonanie we wzorach zmian pod warunkiem, że będą w nich
zawarte co najmniej wszystkie wymagane informacje/.
6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane
uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy p.z.p.

z

przygotowaniem

i

złożeniem

oferty

z

2. Forma oferty.
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie
większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Stosowne wypełnienia
we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w
skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie trwałą techniką.
2)

Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących
załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

3) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
4)

Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane
przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej
osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny
Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie
wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą
być numerowane i parafowane.

5)

Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez
siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

6)

Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na
podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie
oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w
skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy
upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

3. Zawartość oferty.
1) Kompletna oferta musi zawierać:
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a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej
SIWZ,
b)

wypełniony Formularz cenowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2a
do niniejszej SIWZ

c) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22
ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ, (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie złożą
wspólne oświadczenie podpisane przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie lub osobę odpowiednio upełnomocnioną do reprezentowania ich w postępowaniu lub
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego),
d)

oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Prawo Zamówień Publicznych, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do
niniejszej SIWZ,
e)

licencja uprawniająca do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie

transportu drogowego osób na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.).
g)

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych

głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – (załącznik nr 5 do
SIWZ),
h)

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w

celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,
sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ,
i) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5
ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik Nr 7 do SIWZ.
j)

stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie

wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru,
k)

w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument

ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego,
l)

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub z ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
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m)

aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że

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

aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
o)

dowód wniesienia wadium,

Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron
wchodzących w skład oferty.
2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości
stron wchodzących w skład oferty.
4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż
Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku takiego zastrzeżenia
Wykonawca powinien dokumenty te przygotować /spiąć lub zszyć/ oddzielnie od pozostałych
elementów oferty oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy Prawo zamówień publicznych.

16.Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ.
1. Wyjaśnianie treści SIWZ.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień zgodnie z art. 38 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim
Wykonawcom, którym doręczono SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.
Wyjaśnienie będzie też zamieszczone w Internecie na stronie http://www.bip.kampinos.pl

2. Zmiany w treści SIWZ.
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do
składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ oraz zamieści ją w Internecie na
stronie http://www.bip.kampinos.pl

14

2) Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. Specyfikację istotnych warunków
zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego: Urzędzie Gminy Kampinos ul.
Niepokalanowska 3, 05 - 085 Kampinos i, pok. nr 13

17.Zebranie Wykonawców.
Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

18. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
1) Katarzyna Zielerowicz– sprawy formalne,
zamowienia_publiczne@kampinos.pl

tel.

22 725

00

40

w.

226

,

mail:

2) Agnieszka Więckowska – sprawy merytoryczne mail: a.wieckowska@kampinos.pl

19. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
1. Ofertę należy złożyć w:

Urzędzie Gminy Kampinos ul. Niepokalanowska 3, 05 - 085 Kampinos w
sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 4), w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

22.09.2015 r.

do godz.

12:00

2. Ofertę należy przygotować w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Gmina Kampinos
ul. Niepokalanowska 3, 05 - 085 Kampinos,
Oferta w postępowaniu:

Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na trenie
Gminy Kampinos
Nie otwierać przed dniem: 22.09. 2015.r. godz. 12:15
3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz numerem, jakim została
oznakowana oferta. Ofertę do Urzędu Gminy Kampinos ul. Niepokalanowska 3, 05 - 085 Kampinos,
można przesłać pocztą lub przesyłką kurierską. Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta
data i godzina dostarczenia oferty do Urzędu.

20.Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.
1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie
złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania
ofert.
2. Zmiana złożonej oferty.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy
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dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej
„ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.
3. Wycofanie złożonej oferty.
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez
umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie
należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

21. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w:
05 - 085 Kampinos,, sala konferencyjna pokój nr 9
w dniu

22.09.2015 r.

Urzędzie Gminy Kampinos ul. Niepokalanowska 3,

o godz.

12 :15

22. Tryb otwarcia ofert
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty,
których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.
3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek)
zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania
zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.
4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;
2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
3) informacje dotyczące ceny oferty.
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.
5. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im
niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt. 22.1, 22.4.2) i 22.4.3) niniejszej SIWZ.

23. Zwrot oferty
Ofertę złożoną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy.

24. Termin związania ofertą
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim punkcie., nie powoduje utraty wadium.
4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego
wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą
dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub
jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako
najkorzystniejsza.
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25.Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę oferty należy obliczyć według Formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 2 a do
SIWZ.
2. W formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ należy podać wartość za
wykonanie całego przedmiotu zamówienia wynikające z Formularza ofertowego. Ceny należy podać w
polskich złotych (PLN).
3. Cena ofertowa podana w ofercie tj. Formularzu oferty przez Wykonawcę uwzględnia wszystkie koszty i
opłaty ponoszone w związku z należytym wykonaniem umowy.
4. Ceny jednostkowe mogą być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Wartości brutto w Formularzu cenowym oraz całkowita cena brutto w Formularzu oferty powinny być
wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Cena ofertowa zawiera podatek VAT wg obowiązujących stawek. Prawidłowe ustalenie podatku VAT,
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług należy do obowiązków Wykonawcy.
7. Zamawiający poprawi omyłki stosownie do treści art. 87 ust. 2 ustawy p.z.p.

26. Kryteria oceny ofert.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego
postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego zgodnie z art. 89 ust.1 ustawy p.z.p.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Znaczenie
l.p.

Kryterium

procentowe

Maksymalna ilość punktów
jakie może otrzymać oferta

kryterium
1)

Cena ( C )

2)

Termin płatności (T)

95 %

95 punktów

5%

5 punktów

3. Zasady oceny kryterium "Cena" (C).

Przyznane pkt C =

cena (brutto) najniższa x 95 pkt
cena (brutto) badanej oferty
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za dane kryterium

4.Zasady oceny kryterium „TERMIN płatności” (T).
T- Termin płatności. (Minimalnie 14 dni, maksymalnie 30 dni). Do wyliczenia terminu
Zamawiający przyjmie „Termin płatności” wskazany w Formularzu ofertowym (Załącznik
nr 1 do SIWZ).

Termin płatności z badanej oferty x 5 pkt
Przyznane pkt T=
najdłuższy termin płatności wskazany w złożonych
ofertach
Liczba punktów określona zostanie na podstawie poniższego wzoru:

C+T
5.Ostateczna ocena punktowa oferty.
Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę
punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

27. Oferta z rażąco niską ceną.
1.Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości
zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od
wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
1)oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu
wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240,
poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);
2)pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.
3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia.
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28. Uzupełnienie dokumentów.
Uzupełnienie dokumentów nastąpi w trybie art. 26 ust.3 ustawy p.z.p.

29. Tryb oceny ofert.
1.Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie omyłek.
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu,
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
2) Zamawiający poprawi w ofercie omyłki zgodnie z art. 87 ust.2 ustawy p.z.p. i niezwłocznie
zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.
Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy
dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26
ust. 3 ustawy p.z.p.
3.Sprawdzanie wiarygodności ofert.
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy p.z.p.
3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z
prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy p.z.p. niezależnie od innych
skutków przewidzianych prawem.

30. Wykluczenie Wykonawcy
1.

Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w
stosownie do treści art. 24 p.z.p.,

2. Zamawiający zawiadomia wykonawców o wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust.3
p.z.p.

31. Odrzucenie oferty
1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 p.z.p.
2. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.

32. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i
kryteria określone w SIWZ.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej
wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a.

oferty

zamawiający

jednocześnie

zawiadomi

Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
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wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, a także punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
b.

Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne;

c.

Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

d.

terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2 pzp, po upływie którego umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.

4.
Informacje, o których mowa w pkt 32.3.a) Zamawiający zamieści na stronie internetowej
http://www.bip.kampinos.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

33. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi jednocześnie
Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację;
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
c)

Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne;

d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu
zawarcia umowy.
3. 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 unieważnienia
postępowania.
5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie
wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
6. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
Zamawiający żąda od Wykonawcy dostarczenia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia,
umowy regulującej ich współpracę.

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach
określonych w pkt 13 niniejszej SIWZ.
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34. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w
sprawie niniejszego zamówienia.
1. Zgodnie z art. 139 PZP umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
2) mają do niej zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego
i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jeżeli przepisy ustawy Prawo Zamówień
Publicznych nie stanowią inaczej;
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do
informacji publicznej;
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie;
5) jest zawarta na okres wskazany we wzorze umowy;
6) podlega unieważnieniu:
a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 p.z.p.
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialnośc za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy.

35. Unieważnienie postępowania
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych
w art. 93 ust. 1 p.z.p.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zawiadomi równocześnie wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia,lub złożyli ofertę podając uzasadnienie
faktyczne
i
prawne
oraz
zamieści
te
informacje
w
Internecie
na
stronie
http://www.bip.kampinos.pl

36. Środki ochrony prawnej
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy,
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 doart. 198 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

37. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje można przekazać za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

38. Podwykonawstwo.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.
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39. Wykaz załączników do niniejszych SIWZ.
Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory:

Oznaczenie Załącznika

Nazwa Załącznika

Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2

Formularz oferty

Załącznik nr 2a

Formularz cenowy
Wzór

Załącznik nr 3

oświadczenia

Wykonawcy

o

spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu określonych w art.
22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Oświadczenie

Załącznik nr 4

Wykonawcy

o

braku

podstaw

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2

do

ustawy

Prawo Zamówień Publicznych
Załącznik nr 5

Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 6

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń
technicznych

Załącznik nr 7

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Wzór umowy

Załącznik nr 8

Rozkład jazdy

Załącznik nr 9

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 15 niniejszej SIWZ.
Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia
oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników z uwzględnieniem warunku
określonego w p-cie 15.1.5) SIWZ.

Zatwierdził : 14.09.2015 r.

……………………………………

data

podpis (Wójt Gminy Kampinos)
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Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów
szkolnych na trenie Gminy Kampinos”, (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni
świątecznych oraz ferii) w godzinach umożliwiających przybycie dzieci i młodzieży do szkoły.
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż ulgowych biletów miesięcznych dla uczniów
dojeżdżających do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie z
terenu Gminy Kampinos w ramach świadczenia usługi przewozu osób na liniach komunikacyjnych
obejmujących miejscowości, z których dojeżdżają uczniowie z wyznaczonych przystanków do
placówki oświatowej Gminy i z powrotem we wszystkie dni nauki szkolnej od dnia podpisania
umowy do 30.06.2016r. zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2015/2016 oraz normalnych
biletów miesięcznych dla opiekunów zatrudnionych przez Zamawiającego w celu sprawowania
opieki w czasie przewozu . Sugerowany rozkład jazdy (przywozy i odwozy) stanowi załącznik nr 9
Rozkład jazdy może odbiegać od załączonego z tym jednak , że musi zagwarantować punktualny
dowóz i odwóz dzieci do i ze szkoły, a także w soboty jeżeli w szkole odbywać się będą zajęcia z
powodu odrabiania innego dnia nauki.;
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany częstotliwości kursów w poszczególnych zadaniach
jak również i zmianę ( w górę i w dół) długości trasy jednego kursu, jeżeli wystąpią okoliczności
uzasadniające potrzebę takiej zmiany. Do takich okoliczności Zamawiający w szczególności zalicza
:zmianę godzin zajęć lekcyjnych, wypadki losowe uczniów powodujące wydłużenie trasy kursów,
zwiększenie lub zmniejszenie liczby uczniów dowożonych w ramach poszczególnych tras w
granicach –10% do +10%..
2. Do realizacji ww. przewozów Wykonawca jest zobowiązany posiadać co najmniej dwa
autobusy, realizujące dowóz na trasie szkolnej, siedzących miejsc musi posiadać powyżej 50.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom przewożonym właściwych warunków
bezpieczeństwa i higieny oraz komfortu jazdy, zgodnie z przepisami i zasadami określonymi w
prawie przewozowym, ze szczególnym uwzględnieniem zasad przewozu dzieci i młodzieży
szkolnej. Autobusy świadczące
usługi muszą posiadać stan techniczny potwierdzony
odpowiednimi dokumentami tj. aktualny przegląd techniczny . Autobusy muszą posiadać ważne
ubezpieczenie OC oraz NNW w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Dokumenty te
powinny być okazywane na każde żądanie Zamawiającego.
W czasie dowożenia i odwożenia uczniów w autobusach nie może być większej liczby osób niż
dopuszczalna, określona w dowodzie rejestracyjnym.
3. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynatora w stosunku do
kierowców.
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4. W przypadku awarii środka transportu w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, kurs nie
może być odwołany . Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy sprawny technicznie
środek transportu. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o fakcie
wystąpienia awarii środka transportu oraz udzielić wszelkich niezbędnych informacji.
5 . W planowanym okresie tj. od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2016 roku będzie ok.200
dni nauki szkolnej i taką ilość dni zobowiązani są uwzględnić wykonawcy przy kalkulacji ofertowej
6. Maksymalna ilość kilometrów do wykonania na w/w linii komunikacyjnej, bez dojazdów i
zjazdów z linii, w okresie obowiązywania zamówienia od dnia podpisania umowy do 30.06.2016r.
wynosić będzie max do 350 km dziennie.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w rozkładzie jazdy.
Wymagania:
1. Każdy z autobusów musi posiadać minimum 50 miejsc siedzących.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przewożonym uczniom bezpiecznych i
higienicznych warunków przewozu.
3. Pojazdy, którymi będą przewożeni uczniowie muszą być sprawne pod względem
technicznym.
4. Autobusy muszą być wyposażone w silniki spełniające wymogi w zakresie normy
EURO – zgodnie z rokiem produkcji
5. Wiek każdego z autobusów na dzień podpisania umowy –w przypadku przewozu
uczniów - nie wyższy niż 15 lat. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiednie
dokumenty świadczące o wieku autobusów (m.in. dowód zakupu autobusów, dowód
rejestracyjny).
6. Autobusy muszą posiadać wentylację (co najmniej szyby uchylne, przesuwane lub
wentylację nawiewowo – wyciągową dachową).
7. Autobusy muszą być wyposażone w układ dźwiękowy lub świetlny ostrzegający o
otwarciu i zamknięciu drzwi.
8. Wykonawca gwarantuje w razie awarii autobusów transport zastępczy, który będzie
podstawiony w czasie nie dłuższym niż 60 minut od wystąpienia awarii.
9. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia pojazdów, którymi będą przewożeni
uczniowie od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej.
10. Obowiązek zapewnienia opieki nad dziećmi w trakcie realizacji przewozów
stanowiących przedmiot zamówienia spoczywa na Zamawiającym.
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11.
Przewidywana liczba uczniów objętych dowozem wynosi: 280 osób + 2 bilety dla
opiekunów. W związku z powyższym podana powyżej ilość osób objętych dowozem może
ulec zmianie w granicach –10% do +10%.
12.
Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem zapoznać się z przebiegiem tras
pojazdu.
13.
Dziecko powinno być dowiezione do szkoły, w takim czasie, aby możliwe było
rozpoczęcie przez nie zajęć lekcyjnych o czasie i zabieranie dziecka po ich zakończeniu, bez
zbędnego oczekiwania.
Planowane trasy przejazdu (przystanki):
RANO – dowóz uczniów do szkoły
Trasa nr 1 – autobus nr 1 – 1 opiekun
Przebieg: Skarbikowo - Szczytno - Szczytno II - Strzyżew (gaz) - Strzyżew - Strzyżew -–
Strzyżew- Kampinos
Wiejca I- Wiejca II – Wiejca III
Godziny dowozu 6:45 do 7:05 , 7:15 do 7:21
Trasa nr 2 – autobus nr 1 – 1 opiekun
Przebieg: Strojec - Wola Pasikońska - Wola Pasikońska - Komorów
Godziny dowozu 7:15 do 7:45
Trasa nr 3 – autobus nr 2 – 1 opiekun
Przebieg: Pasikonie I – Pasikonie II – Pasikonie III – Gnatowice Stare I - Stare Gnatowice Zawady - Zawady - Prusy– Podkampinos I – Podkampinos II
Godziny dowozu 6:55 do 7:25
Trasa nr 4 – autobus nr 2 – 1 opiekun
Przebieg: Grabnik - Łazy (park) - Łazy - Komorów I - Komorów
Godziny dowozu 7:30 do 7:45
PO PUŁUDNIU (dowóz uczniów do miejsca zamieszkania)
Trasa nr 1 – autobus nr 1 – 1 opiekun
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Przebieg: Komorów I - Komorów II - Komorów III - Łazy - Wola Pasikońska - Strzyżew Strzyżew - Strzyżew (gaz) - Szczytno - Szczytno II - Skarbikowo – Zawady-Zawady - Prusy
- Podkampinos I - Podkampinos II
Godziny odjazdu ze szkoły 11:55
Trasa nr 1 – autobus nr 1 – 1 opiekun
Przebieg: Komorów I - Komorów II - Komorów III - Wola Pasikońska - Strojec- Strzyżew Strzyżew - Strzyżew (gaz) - Szczytno - Szczytno II - Skarbikowo
Godziny odjazdu ze szkoły 13:00
Trasa nr 2 – autobus nr 2 – 1 opiekun
Przebieg: Wiejca III – Wiejca II – Wiejca I - Grabnik – Łazy- Łazy - Pasikonie I – Pasikonie
II – Pasikonie III – Gnatowice Stare I – Gnatowice Stare - Zawady - Zawady - Prusy Podkampinos I – Podkampinos II
Godziny odjazdu ze szkoły 13:00
Trasa nr 1 – autobus nr 1 – 1 opiekun
Przebieg: Komorów I - Komorów II - Komorów III - Wola Pasikońska - Strzyżew (PKS) Strzyżew - Strzyżew (gaz) - Szczytno - Szczytno II - Skarbikowo
Godziny odjazdu ze szkoły 13:55
Trasa nr 2 – autobus nr 2 – 1 opiekun
Przebieg: Podkampinos I – Podkampinos II- - Prusy- Zawady- Zawady- Gnatowice Stare IGnatowice Stare- Pasikonie I- Pasikonie II- Pasikonie III- Łazy- Łazy -Grabnik
Godziny odjazdu ze szkoły 13:55
Trasa nr 1– autobus nr 1 – 1 opiekun
Przebieg: Komorów I - Komorów II - Komorów III - Wola Pasikońska – Strojec - Strzyżew
- Strzyżew - Strzyżew - Strzyżew (gaz) - Szczytno - Szczytno II - Skarbikowo
Godziny odjazdu ze szkoły 14:50
Trasa nr 2 – autobus nr 2 – 1 opiekun
Przebieg: Wiejca III – Wiejca II – Wiejca I – Łazy - Łazy - Grabnik-Pasikonie I –
Pasikonie II – Pasikonie III – Gnatowice Stare I – Gnatowice Stare - Zawady - Zawady Prusy - Podkampinos I – Podkampinos II
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Godziny odjazdu ze szkoły 14:50
Trasa nr 1– autobus nr 1 – 1 opiekun
Przebieg: Komorów I - Komorów II - Komorów III - Wola Pasikońska - Strojec - Strzyżew
- Strzyżew (PKS) - Strzyżew - Strzyżew (gaz) - Szczytno - Szczytno II - Skarbikowo
Godziny odjazdu ze szkoły 15:45
Trasa nr 2 – autobus nr 2 – 1 opiekun
Przebieg: Wiejca III - Wiejca II - Wiejca I - Grabnik – Łazy- Łazy - Pasikonie I – Pasikonie
II – Pasikonie III – Gnatowice Stare I - Stare Gnatowice - Zawady - Zawady - Prusy Krubice - Podkampinos I - Podkampinos II
Godziny odjazdu ze szkoły 15:45
Dzienna ilość kilometrów – 5 razy w tygodniu – max. 350 km (dzienna)
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Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN:
„Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych
na trenie Gminy Kampinos”.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Sprawa
Nr 271.9.2015.PN

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Kampinos ul. Niepokalanowska 3, 05 - 085 Kampinos
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail

4) Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, akceptuję ją w pełni bez zastrzeżeń,

zapoznałem się szczegółowo z warunkami wykonania zamówienia i posiadam niezbędne mi dane
do złożenia oferty,
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do
SIWZ oraz jej modyfikacji,
3) Całkowita cena brutto za realizację całości zamówienia……………………………………….. zł.

1

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.
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(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… )
zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ,
Podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia, a określone
m.in. w SIWZ, załączniku nr 1 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), umowie
(załącznik nr 8 do SIWZ),
4) Termin płatności ………….dni (minimalnie 14 dni, maksymalnie 30 dni),
5) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni od dnia terminu otwarcia ofert,
6) akceptuję(my) bez zastrzeżeń projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ,
7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(my) się
zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
8) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
2
udzielenie zamówienia] ,
9) nie uczestniczę(my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie
niniejszego zamówienia,
10) oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od

do

a)
b)

a.

[nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom] 3:

l.p.

Nazwa części zamówienia

a)
b)
c)
d)
e)

i. Podpis(y):

2
3

Wykonawca skreśla niepotrzebne.
Wykonawca skreśla niepotrzebne.
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l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

1)

2)

30

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

Nr sprawy: ZP.271.9.2015.PN

Załącznik nr 2a do SIWZ

FORMULARZ CENOWY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN:
„Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych
na trenie Gminy Kampinos”.
1. CENA BILETÓW DLA UCZNIÓW (za 9 miesięcy):
Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia w oparciu o cenę ryczałtową/w oparciu o zakupione bilety miesięczne* za łączną
kwotę:

cena netto .......................................................zł
(słownie: ...................................................... ) zł
podatek VAT.....................................................zł
(słownie.........................................................) zł
Cena brutto .................................................... zł
(słownie: ..........................................................................................................) zł
Cena za jeden miesiąc w oparciu o cenę ryczałtową/w oparciu o zakupione bilety miesięczne*:
cena netto .......................................................zł
(słownie: ......................................................) zł
podatek VAT....................................................zł
(słownie........................................................) zł
cena brutto ..................................................) zł
(słownie: .....................................................) zł

Podpis osoby uprawnionej
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Załącznik nr 3 do SIWZ – OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
ZP.271.9.2015.PN
1. ZAMAWIAJĄCY:

Adres Gmina Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos
WYKONAWCA:

l.p.

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) oświadczam(y), iż
spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych
na trenie Gminy Kampinos”.
dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym
zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
niniejszego zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
PODPISANO

..............................., dnia ................

..........................................................................
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis
osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do
reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do SIWZ – OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

ZP.271.9.2015.PN
1. ZAMAWIAJĄCY:

Adres Gmina Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos
WYKONAWCA:

l.p.

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.:
„Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych
na trenie Gminy Kampinos”.
Oświadczam/y, że:

„Nie podlegam/ nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych”
PODPISANO

..............................., dnia ................

..........................................................................
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis
osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do
reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 5 do SIWZ – WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Wykonawca:

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
ZP.271.9.2015.PN

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Wykonałem (wykonaliśmy) lub wykonuję (wykonujemy) następujące usługi:

Data wykonania
L.p.

Przedmiot usługi

Wartość
początek

zakończenie

Podmiot, na rzecz
którego usługa
została wykonana

..

W załączeniu dowody potwierdzające należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej usług, lub
dowody potwierdzające, że wskazane w tabeli powyżej usługi są wykonywane należycie.

PODPISANO

..............................., dnia ................

..........................................................................
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis
osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do
reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych

ZP.271. 9.2015.PN
Wykonawca:

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
dysponuję lub będę dysponował odpowiednim potencjałem technicznym, tj. narzędziami i
urządzeniami technicznymi w celu realizacji zamówienia:

L.p.

1.

Wyszczególnienie pojazdu
( rodzaj, typ, model, rok
produkcji)

Ilość sztuk

Informacja o podstawie
dysponowania1

2.

3.

4.

1.

2.

3.

Uwaga
1

W przypadku dysponowania potencjałem technicznym innego/ych podmiotów, należy dołączyć do
oferty pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego.
PODPISANO
..............................., dnia ................

..........................................................................
imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis
osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do
reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

ZP. 271. 9.2015.PN

1. ZAMAWIAJĄCY:

Adres Gmina Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos
WYKONAWCA:

L.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Stosowanie do treści art. 26 ust. 2 d ustawy Prawo zamówień publicznych:

Składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 2 pkt. 5*:.
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Lub:
Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej*.
* niepotrzebne skreślić
PODPIS(Y):

Lp.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów
)

Miejscowość
i data
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Załącznik nr 8

UMOWA/Projekt
nr ……...

.2015

zawarta w dniu ……………….. 2015 r. w Kampinosie

pomiędzy:

Gminą Kampinos z siedzibą przy ul. Niepokalanowskiej 3, 05 - 085 Kampinos, reprezentowaną
przez:
1. …………………….- Wójta Gminy ,
2. ……………………- Skarbnika Gminy (kontrasygnata)
zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”.

Realizując zamówienie publiczne udzielone w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych

(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z póź. zm.) strony zawierają umowę o

następującej treści:

§1
1.

Przedmiotem

zamówienia

jest

sprzedaż

ulgowych

biletów

miesięcznych

dla

uczniów

dojeżdżających do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie z
terenu Gminy Kampinos w ramach świadczenia usługi przewozu osób na liniach komunikacyjnych
obejmujących miejscowości, z których dojeżdżają uczniowie z wyznaczonych przystanków do
placówki oświatowej Gminy i z powrotem we wszystkie dni nauki szkolnej w okresie od dnia
podpisania umowy do 30.06.2016r. zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 20015/2016 oraz
normalnych biletów miesięcznych dla opiekunów zatrudnionych przez Zamawiającego w celu
sprawowania opieki w czasie przewozu . Sugerowany rozkład jazdy (przywozy i odwozy) stanowi
załącznik nr 9 Rozkład jazdy może odbiegać od załączonego z tym jednak , że musi zagwarantować
punktualny dowóz i odwóz dzieci do i ze szkoły.
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§2
Wymagany termin realizacji zamówienia - zamówienie będzie realizowane w czasie trwania roku
szkolnego w okresie od ………………………. do 30.06.2016 r. (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
zajęć, dni świątecznych oraz ferii).

§ 3
Wykonawca wykonywać będzie regularne kursy dowozu i odwozu uczniów według rozkładu jazdy,
stanowiącego załącznik do umowy

§ 4
1. W przypadku odpracowywania przez szkoły dodatkowych dni wolnych od zajęć lekcyjnych
przewozy będą wykonywane w ustalone soboty.
2. Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o dniu wolnym od nauki lub o
zaistniałych zmianach w pracy szkoły co najmniej na jeden dzień przed tym dniem.

§ 5
1. Oferowana cena brutto obejmuje wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne
do zrealizowania zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do sprzedaży:
a. biletów miesięcznych dla uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami
Integracyjnymi w Kampinosie celem zapewnienia dojazdu do szkoły w dni powszednie od
poniedziałku do piątku, a także w soboty jeżeli w szkole odbywać się będą zajęcia z powodu
odrabiania innego dnia nauki.;
3. Łączna wartość przedmiotu umowy określonego w § 1, (cena biletów): nie może przekroczyć
ceny
netto
..........................................
zł
(słownie:
.............................................................) zł; podatek VAT................................... zł.. Ceny
brutto ……………………………………… zł (słownie:…………………………………………………….)
4. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 za 1 miesiąc, strony ustalają
wynagrodzenie całkowite (cena biletów):cena netto .......................................... zł (słownie:
.............................................................) zł; podatek VAT................................... zł
(słownie.........................................) zł Cena brutto ............................................ zł
(słownie: ..................................) zł
5. Zamawiający przedłoży zapotrzebowanie na bilety miesięczne – listę uczniów dojeżdżających do
szkoły, na której podstawie zostaną wystawione bilety. Zapotrzebowanie zostanie złożone do
dnia 20 każdego miesiąca.
6. Płatności realizowane będą na podstawie comiesięcznych faktur wystawionych przez Wykonawcę
po upływie każdego miesiąca, w którym przewozy, stanowiące przedmiot zamówienia, były
wykonywane.
7. Wynagrodzenie za wykonanie usługi będzie płatne w ciągu …….. dni od otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
8. Zamawiający zobowiązuje się wystawić i doręczyć fakturę VAT za dany miesiąc najpóźniej do 7–
go dnia następnego miesiąca.
9. Podstawą do wystawienia faktury stanowi protokół potwierdzający wykonanie usługi w danym
miesiącu stanowiący Załącznik do umowy.
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§6
1. Koordynatorem w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiającego wyznacza
…………………………………………………………………………..........................
2. Koordynatorem w zakresie realizacji umowy po stronie Wykonawcy wyznacza
…………………………………………………………………………………………

się
się

§7
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości, punktualne terminowe
wykonanie przedmiotu Umowy określone w § 1.
2. Wykonawca oświadcza, iż dołoży najwyższej staranności w celu zabezpieczenia właściwych
warunków wykonywania przewozu osób pod względem szczególnego bezpieczeństwa
korzystających z komunikacji dzieci szkolnych.
3. Wykonawca zapewni bezawaryjną obsługę, a w przypadku awarii zapewni autobusy zastępcze,
które będą odpowiadały standardom pojazdom, które uległy awarii.
4. Wykonawca przewozić będzie dzieci i młodzież i pozostałych pasażerów środkami transportu
do tego przeznaczonymi i spełniającymi wymagane warunki techniczne do przewozu grup dzieci
i młodzieży.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dbania o właściwy stan pojazdu i poddawanie się badaniom
kontrolnym w tym zakresie. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi
również koszty ewentualnych mandatów, kar i innych obciążeń związanych z funkcjonowaniem
w zakresie kontroli służb mundurowych, w tym Policji.
6. Wykonawca będzie przewozić dzieci i młodzież w liczbie nie większej niż jest określona w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
7. Wykonawca oświadcza, że zapewnia wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie
kwalifikacje i dokumenty kierowców.
8. Wykonawca winien posiadać ważną polisę z tytułu odpowiedzialności cywilnej w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przewożonych
uczniów w zakresie związanym z ruchem pojazdów.
9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przebiegiem tras zgodnie z którymi ma być
świadczona przedmiotowa usługa oraz ze stanem dróg i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.
§8
1. Przewóz pasażerów odbywać się będzie wg. rozkładów stanowiących załącznik do Umowy. W
tym przewóz uczniów z miejsca ich zamieszkania do siedziby Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
z Oddziałami Integracyjnymi Kampinosie odbywał się będzie pod opieką zatrudnionych przez
Zamawiającego opiekunów (co najmniej jeden opiekun na autobus), do którego zadań
będzie należało min.: dbałość o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w trakcie jazdy oraz podczas
wsiadania i wysiadania z autobusu.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy Wykonawca w
sposób rażący narusza zapisy niniejszej umowy, w szczególności poprzez:
1) Wystawienie do jazdy autobusu niesprawnego technicznie,
2) Wystawienie do jazdy autobusu z kierowca, którego stan uniemożliwia wykonywanie
jazdy,
3) z powodu znacznych bądź częstych opóźnień w stosunku do przyjętego rozkładu jazdy
(znaczne – 15 minut, częste – więcej niż 3 razy w tygodniu)
3. W sytuacji o której mowa w §8 ust. 2 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary
umowne, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

§9
1.

Strony zastrzegają kary umowne naliczane od wynagrodzenia brutto określonego w § 5 i
zwanego dalej „wynagrodzeniem”, w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
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a)

2.

Za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność
– w wysokości 50 000,00 zł;
b) W przypadku wystąpienia naruszeń realizacji umowy określonych w § 8 ust. 2,
Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych w
wysokości 0,5% wynagrodzenia czym powyższa kara będzie naliczana za każdy
dzień naruszenia postanowień umowy, aż do jej ostatecznego rozwiązania.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych, o ile wartość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonych kar
umownych.

§ 10
1.

2.

3.
4.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:
1) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w
interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach;
2) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy
lub jego znacznej części, lub zostanie ogłoszone postanowienie o upadłości Wykonawcy;
3) Wykonawca nie rozpoczął usługi w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy;
4) Wykonawca
realizuje
usługi
przewidziane
niniejszą
umową
niezgodnie
z
postanowieniami niniejszej umowy;
5) Wykonawca z własnej winy przerwał realizacje usługi i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł
spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności – oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zawierać uzasadnienie.
Strona odstępująca od umowy zobowiązana jest zawiadomić druga stronę o zamiarze
odstąpienia na dwa tygodnie przed terminem odstąpienia.

§ 11
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
Niedopuszczalna jest taka zmiana niniejszej umowy, która byłaby niekorzystna dla
Zamawiającego, jeśli przy jej uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy.
Zamawiający przewiduje zmianę przebiegu trasy dowozu uczniów, która będzie corocznie
ustalana przez dyrektora szkoły oraz wykonawcę. Stosowna zmiana zostanie dokonana w
formie aneksu do umowy.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 14 dni, od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu już wykonanej części umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo Przewozowe.
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla
Zamawiającego i 2 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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