
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

dla zamówienia poniżej 60 000 EURO. 
 

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo 
zamówień publicznych / Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm./. 
 
1. Zamawiający: Gminny Zespół Oświaty w Kruszynie 
                         ul. Kościelna 70 
                             42-282 Kruszyna 
                         tel. (034) 320 20 45 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
 
3. Informacje ogólne: 

1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na 
specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

2. Każdy wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży 
więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania. 

3. Nie przewiduje się składania ofert wariantowych ani częściowych. 
4. Wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi wykonawca, niezależnie od 

wyniku postępowania przetargowego. 
5. SIWZ jest wydawana bezpłatnie.  
 
4. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do szkół w gminie Kruszyna na trasach: 
 
Trasy przejazdów 

Przywóz: Kruszyna – Łęg – Kruszyna gimnazjum – 11 uczniów do Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum w Kruszynie, Kruszyna przedszkole 3 dzieci do klasy „0” - 17 km. 
Odwóz: Kruszyna przedszkole 3 dzieci do klasy „0”, Kruszyna gimnazjum -  11 uczniów ze 
szkoły podstawowej i gimnazjum - Łęg –Kruszyna  – 17 km, 
 
Harmonogram dowozów 

 
Dni tygodnia Przywóz do Kruszyny Odwóz z Kruszyny 

Poniedziałek 
Wtorek 
Środa 
Czwartek 
Piątek 

Godz. 800 
Godz. 800 
Godz. 800 
Godz. 800 

Godz. 800 

Ok. godz.1400 
Ok. godz.1400 
Ok. godz.1400 
Ok. godz.1400 
Ok. godz.1400 

Harmonogram dowozu dostosowany jest do tygodniowego rozkładu zajęć w szkołach i może 
ulec zmianie z chwilą zmiany w/w rozkładu. 
 
5. Termin wykonania zamówienia 

- rozpoczęcie – 4 września 2006 roku 
- zakończenie – 22 czerwca 2007 roku. 
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6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny   
spełniania tych warunków 

1. Wykonawca składający ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawca składający ofertę musi spełniać warunki określone w art. 22 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

3. Ponadto Wykonawca musi spełniać następujące warunki: 
1) posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

objętym zamówieniem, 
            2)  prowadzenie działalności usługowej przez okres minimum 2 ostatnich lat, 
            3)  posiadanie przynajmniej jednego własnego samochodu niezbędnego do wykonania       

zamówienia oraz przynajmniej jednego kierowcy z wymaganymi uprawnieniami, 
      4)  załączenie wszystkich dokumentów wymaganych przez SIWZ, 
      5) oferta winna być zgodna w kwestii jej sporządzenia ze wszystkimi wymogami 

SIWZ oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 
          Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg 

formuły „spełnia – nie spełnia”. 

          Nie spełnienie chociaż jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem 

oferenta z postępowania. 

 

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu         

1. Opis przedmiotu zamówienia i oświadczenie o zgodności oferty z przedmiotem 
zamówienia złożone na FORMULARZU OFERTY. 

2. Oświadczenie wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych na formularzu stanowiącym 
załącznik do SIWZ. 

3. Wykaz zrealizowanych usług w ostatnich 2 latach w zakresie odpowiadającym 
niniejszemu zamówieniu z podaniem ich wartości, daty wykonania oraz 
odbiorców /druk w załączeniu/. 

4. Zezwolenie na zarobkowy przewóz osób oraz certyfikat kompetencji 
zawodowych w krajowym transporcie drogowym osób. 

5. Kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu oraz kserokopia prawa jazdy 
kierowcy. 

 
8. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów  
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie niniejszej 

dokumentacji, nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert. 
1.1.Zamawiający odpowie niezwłocznie na pytania, chyba że prośba o 

wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni 
przed terminem składania ofert. Treść wyjaśnień przekazana zostanie 
wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków 
zamówienia, bez wskazania autora zapytania.  

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania 
ofert zamawiający może zmodyfikować treść niniejszej specyfikacji, z wyjątkiem 
kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu ich 
spełniania. 
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2.1.Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią 
dokumentacji oraz zostanie doręczona wszystkim Wykonawcom, którzy 
pobrali SIWZ. 

3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
4. Zapytania i prośby o wyjaśnienia można składać na piśmie. 
5. Wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć łącznie z ofertą w 

zaklejonej kopercie. Koperta winna być opisana „Oferta przetargowa na dowóz 

uczniów do szkół na trasie Kruszyna -Łęg - Kruszyna”. Nie otwierać przed 21 

lipca 2006r. 

 

9. Wymagania dotyczące wadium. 
    Zamawiający nie wymaga składania wadium. 
 

10. Termin związania ofertą.  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
 

11. Opis sposobu przygotowania ofert. 
1. Oferta winna być sporządzona na „FORMULARZU OFERTY” stanowiącym 

załącznik do SIWZ.  
2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. 
3. Oferta winna być napisana pismem maszynowym, na komputerze lub 

nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, 
o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (nie 
dotyczy osób fizycznych). 

4.  Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być 
również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta. Dokumenty są 
składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez przedstawiciela Wykonawcy podpisującego ofertę. 

5. Wykonawca nie może wycofać ani wprowadzać zmian oferty po upływie terminu 
składania ofert. 

6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. 

 
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

Ofertę należy złożyć w Gminnym Zespole Oświaty w Kruszynie ul. Kościelna 70 nie 
później niż 21 lipca 2006 r. do godz. 9

30.  
Wszystkie oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez 
otwierania. 
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu w siedzibie Zamawiającego o godz. 9.45. 

 

13. Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Wykonawca przedstawi cenę jako stawkę za 1 km. Kwota ta winna zawierać 

wszystkie składniki cenotwórcze świadczonej usługi. Do stawki należy również 
doliczyć podatek VAT. Należność za świadczoną usługę w danym miesiącu 
liczona będzie jako iloczyn przejechanych kilometrów x stawka za 1 km. 

2. Cena określona przez wykonawcę będzie obowiązywać przez cały okres ważności 
umowy i nie będzie podlegać zmianie. 
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14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

1. Kryteria oceny ofert: 
A. Cena wykonania zamówienia /brutto/ - 100 % 

2. Szczegółowe zasady oceny ofert w zakresie przyjętego kryterium  
A. Cena wykonania zamówienia: skala punktacji od 0 do 100 pkt. 

3.   Sposób obliczania ilości punktów: 
- oferta z najniższą ceną /brutto/ - 100 pkt. 

  - pozostałe oferty x pkt =(cena najniższa/cena ocenianej oferty)x 100 
Zamówienie zostanie powierzone Wykonawcy, którego oferta będzie 
najkorzystniejsza. 

            4. Zamawiający dokona badania ofert i sprawdzi, czy odpowiadają one wymogom   
zawartym w SIWZ. 
Oferty, które nie będą spełniać wymogów specyfikacji oraz naruszać przepisy 
ustawy Prawo o zamówieniach publicznych, zostaną przez zamawiającego 
odrzucone. 
Ocena ofert dotyczy tylko ofert nie odrzuconych. 

 
15. Wybór oferenta i ogłoszenie wyników 

1. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w dniu 25 lipca 2006r o godz. 13.00 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń zamawiającego. 

2. O wyniku przetargu Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich oferentów 
biorących udział w postępowaniu. 

3. W informacji przesłanej do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, 
Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy. 
Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia protestu. O nowym terminie 
zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu 
postępowania protestacyjno-odwoławczego. 
 

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie będzie wymagał składania zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy.      

 

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy oraz ogólne warunki umowy 
1. W umowie obowiązywać będzie wynagrodzenie obliczone w sposób określony w 

pkt 14. 1. 
2. Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie za ubiegły miesiąc w terminie 7 dni od 

daty złożenia faktury. 
3. Załącznikiem do niniejszej specyfikacji jest wzór umowy, która zostanie zawarta  

z wybranym Wykonawcą. 
 

18. Postanowienia końcowe. 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. Nr.19,  poz. 
177 z późn. zm./ oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. 

 
 
Kruszyna, dnia 04 lipca 2006 r.                                            Specyfikację istotnych warunków  
                                                                                               zamówienia zatwierdził: 


