
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
ul. Tysiąclecia 16

48-210 Biała

Na zadanie:

„Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli w Gminie Biała

w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013
w formie zakupu biletów miesięcznych”

  Prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

             /Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm./

Wspólny Słownik Zamówienia CPV: 
60112000-6 -     usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
34980000-0  -    bilety przewozowe

ZATWIERDZIŁ

…………………..
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BOSS. 3410.1.2011                                                                                        Biała, dn.2011-07-29

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Nazwa  zadania:  „Świadczenie  usług  w  zakresie  przewozu  uczniów  do  szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli w Gminie Biała w roku szkolnym 2011/2012 i 
2012/2013 w formie zakupu biletów miesięcznych”

Ogłoszenie  zamieszczono  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  udostępnionym  na  stronach 
portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych 
Numer ogłoszenia: 223222-2011; data zamieszczenia: 29.07.2011

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych
Adres zamawiającego: ul.Tysiąclecia 16
Kod Miejscowość: 48-210 Biała
Telefon: 77 4387 176 
Faks: 77 4387 176
Adres strony internetowej:     www.bip.biala.gmina.pl
Adres poczty elektronicznej: boss.biala@info.progman.pl
Godziny urzędowania:  7.30  do 15.30

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

      Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 
39  -  46  Prawa  zamówień  publicznych,  zgodnie  z  wymogami  określonymi  w  niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej daje „SIWZ”

      Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia  
2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) , 
zwanej dalej ustawą oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy – Kodeks 
cywilny.

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu :
    1) Biuletyn Zamówień Publicznych
     2) strona internetowa Zamawiającego – www.bip.biala.gmina.pl
     3) tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

III. Opis przedmiotu zamówienia

1.Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 60112000-6   Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
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  34980000-0   Bilety przewozowe 

2. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w 
zakresie przewozu uczniów  do szkół podstawowych,   gimnazjalnych i przedszkoli na terenie 
Gminy Biała, realizowany w ramach  komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych. 
Przedmiot zmówienia obejmuje rok szkolny 2011/2012 i 2012/2013  z wyłączeniem wakacji i 
innych przerw w zajęciach szkolnych. Na okres trwania umowy Zamawiający wydzierżawi 
autobus gminny do wykonywania usług przewozowych uczniów według odrębnej umowy 
dzierżawy. Zamawiający wymaga ,aby godziny wyjazdu z miejscowości ucznia nie były 
wcześniej niż 7.10, a godzina przyjazdu ucznia do szkoły nie była później niż 7.55.  Godziny 
odwozu uczniów ze szkół do miejsca zamieszkania  odbywać się będą w godzinach od ok. godz. 
12.00  do  15.30.według ustalonego harmonogramu odwozów. Ogólna liczba biletów 
upoważniających do przejazdu do szkół i przedszkoli  wynosi ok. 550.  Liczba ta jest aktualna na 
dzień  ogłoszenia zamówienia publicznego i w trakcie roku szkolnego może ulec zmianie. 

Zamawiający zastrzega, że :

1) każdy uczeń powinien mieć zapewnione miejsce siedzące w autobusie,

2) Autobusy, którymi będą dowożeni uczniowie nie będą miały więcej niż  20 lat. 

3) Wykonawca zapewni bezpieczny , sprawny i punktualny dowóz oraz odwóz uczniów według 

    ustalonego  z kierownictwem szkół rozkładu jazdy autobusów ,  zatwierdzonego przez 

    Zamawiającego.

4) Ubezpieczenie uczniów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozów spoczywa na     

   wykonawcy.

5) Zamawiający ze swej strony zapewnia opiekuna w czasie przewozów. 

6) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wniósł opłatę za dzierżawę autobusu w 
wysokości 1.500  zł brutto miesięcznie w okresie trwania umowy. 

3. Miejsce realizacji: teren Gminy Biała na niżej wymienionych trasach:

1)  Do  Zespołu  Szkolno-  Przedszkolnego  w  Białej  i  Publicznego  Gimnazjum  w  Białej  – 
przystanek  docelowy  na  parkingu  szkolnym  ul.  Tysiąclecia  16  w  Białej,  uczniowie  z 
miejscowości:  Wilków,  Rostkowice,  Solec,  Browieniec  Polski,  Czartowice,  Nowa  Wieś, 
Gostomia,  Krobusz,  Radostynia,  Ligota  Bialska,  Słoków,  Olbrachcice,  Józefów,  Wasiłowice, 
Dobroszowice, Prężyna, Laskowiec, Kolnowice, Miłowice, Smicz, Grabina, Otoki  
Ogółem  ok. 362 uczniów 
2)  Do  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego  w  Łączniku  –  przystanek  przed  Publiczną  Szkołą 
Podstawową   w Łączniku ul.  Fabryczna  4 oraz przystanek  przed Publicznym Gimnazjum w 
Łączniku  ul.  Świerczewskiego  79,  uczniowie  z  miejscowości:   Chrzelice,  Brzeźnica,  Górka 
Prudnicka, Pogórze, Dębina, Mokra i Ogiernicze.  Ogółem ok. 147 uczniów.
3)  Do  Filii  Szkoły  Podstawowej  w  Gostomi  –  przystanek  PKS  w  Gostomi  -  uczniowie  z 
miejscowości: Czartowice , Nowa Wieś i  Żabnik . Ogółem ok. 7 uczniów 
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4)  Do  Filii  Szkoły  Podstawowej w  Radostynia  –  przystanek  przed  szkołą  –  uczniowie  z 
miejscowości: Ligota Bialska. Ogółem ok. 12 uczniów
5).  Do  Filii  Szkoły  Podstawowej  w  Śmiczu  –  przystanek  przed  szkołą  -  uczniowie  z 
miejscowości: Laskowiec, Kolnowice i Miłowice. Ogółem ok. 10 uczniów
6).  Do  Filii  Szkoły  Podstawowej  w  Pogórzu  -  przystanek  przed  szkołą   -  uczniowie  z 
miejscowości : Brzeźnica i Górka  Prudnicka. Ogółem ok. 12 uczniów

Zbiorcze zestawienie liczby uczniów na poszczególnych trasach stanowi  
załącznik Nr 2  do SWIZ.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
6.. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

IV. Termin wykonania zamówienia

    01.09.2011r. do 30.06.2013r.         - bilety miesięczne, z wyłączeniem przerw  wakacyjnych
    
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków

1. 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;
     2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;
     3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
         wykonywania  zamówienia;
     4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Za spełnienie warunków określonych w pkc.1 Zamawiający uzna, jeżeli Wykonawca:
     1)  dysponuje minimum 8 autobusami transportu publicznego , które nie liczą więcej niż 20 lat 

2) posiada licencję na prowadzenie działalności w zakresie krajowego transportu osób,
      3) wykaże wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
          jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonanie minimum 
          jednej usługi polegającej na przewozie uczniów do szkół z podaniem wartości, przedmiotu
          dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego prawidłowe
          wykonanie tych usług,

4) posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego,  
    że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
    działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku o których mowa w pkc.1  polega na  
    zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, 
    Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że 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.   

4. Ocena wyżej wymienionych warunków  dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie 
    spełnia,  w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do 
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    oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnił 
    wyżej wymienione warunki. W przypadku wątpliwości co do treści oświadczeń i dokumentów  
    złożonych przez  Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia  warunków udziału w 
    postępowaniu, Zamawiający wzywa wykonawcę w określonym przez siebie terminie do 
    złożenia wyjaśnień. Brak jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań 
    określonych w SIWZ spowoduje  wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie   
    zamówienia.

5. Zamawiający, zgodnie z art. 89 ust.1 ustawy  Pzp odrzuci ofertę jeżeli:
   1) jest niezgodna z ustawą,
   2) jej treść nie odpowiada treści  SIWZ, z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3 ustawy Pzp,
   3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
       nieuczciwej  konkurencji,
   4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
   5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
       zamówienia
   6) zawiera błędy w obliczeniu ceny.
   7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na  
      poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych
  8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

VI.  Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów

1.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1) koncesję, zezwolenie lub licencję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym 
zamówieniem publicznym,

2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie ( według załącznika Nr 6  do    niniejszej specyfikacji),

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

4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie 
publiczne zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy, stanowiące załącznik nr  4 do niniejszej specyfikacji 

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia, że  nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z art. 24 ustawy 
ust.1 pkt.2, stanowiące załącznik Nr  5 do niniejszej specyfikacji
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2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

3) aktualne zaświadczenie 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert  

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

5) W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania  poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument  lub dokumenty  wystawione w kraju  w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

               1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

                2) 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 - 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

                3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej  niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania  wniosków o dopuszczenie  do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

                 4) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w 
art.  24  ust.  1  pkt  4-8  ustawy -  wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed upływem 
terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  jeżeli  w  miejscu  zamieszkania  osoby  lub  w kraju,  w 
którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  nie  wydaje  się  takiego 
zaświadczenia
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Dokumenty ( z wyłączeniem pełnomocnictwa) mogą być dostarczone w formie oryginałów lub 
kserokopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez  osobę/  osoby  uprawnione  do 
podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

W  przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  oraz  w 
przypadku  podmiotów ,  o których mowa  w § 1 ust.2  i  3  Rozporządzenia  Prezesa Rady 
Ministrów z dnia  30 grudnia  2009r.  w sprawie  rodzajów dokumentów,  jakich  może żądać 
zamawiający od wykonawcy  oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 
2009r. Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych 
dokumentów są poświadczane za zgodność z oryginałem prze wykonawcę lub te podmioty.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

1. 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 nim stosunków.  Wykonawca w takiej 
sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów  do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy  wykonaniu zamówienia.

2.  W przypadku podmiotów,  o których mowa w pkt.2 przedkładane przez Wykonawcę kopie 
dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z 
oryginałem przez te podmioty.

VII.   Oferty składane wspólnie 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ustawy 
Pzp. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawcy 
pod warunkiem, że spełnione będą następujące wymagania:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia w sprawie 
zamówienia  publicznego,  zgodnie  z  art.  23  ust.2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych. 
Pełnomocnictwo,  o  którym  mowa  powyżej  musi  znajdować  się  w  ofercie  wspólnej 
wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez notariusza. 
Zamawiający  będzie  prowadzić  korespondencję  i  rozliczenia  finansowe  wyłącznie  z 
pełnomocnikiem.

2) Pełnomocnictwo to powinno wyraźnie wskazywać:
- jakiego postępowania dotyczy,

      - jakie podmioty występują wspólnie,
      - kto w imieniu tych podmiotów ma pełnić funkcje pełnomocnika,
      - jakie konkretne czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik,
      -na jaki okres jest udzielone.
3) jeśli  pełnomocnik  ma  być  uprawniony  do  wykonywania  czynności  nie  tylko  w  imieniu 

wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, lecz również w imieniu każdego z tych 
Wykonawców z osobna, to należy taką informację zamieścić w treści pełnomocnictwa; 

4) w  przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  przedstawi  w  ogóle  lub  przedstawi  wadliwe 
pełnomocnictwa,  Zamawiający wezwie  tego Wykonawcę do uzupełnienia  dokumentów w 
trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp;
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5) wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie
z Pełnomocnikiem, którego dane: numer faksu i adres do korespondencji pisemnej należy 
wpisać w formularzu oferty;

6) Oferta  wspólna,  składana  przez  dwóch  lub  więcej  wykonawców,  powinna  spełniać 
następujące wymagania:
1.oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ;

       2.sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
              -  dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, 
               oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zaświadczenie US, zaświadczenie 
              ZUS itp. składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.

- dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, wykaz prac podobnych,    
  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp. składa pełnomocnik 
  wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
- kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną 
  muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby  
  upoważnione do reprezentowania tych wykonawców (a nie np. pełnomocnika  
  konsorcjum),
- pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie 
  ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w  
  postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia w sprawie zamówienia    
  publicznego.

7) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do 
nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału kopie dokumentów 
dotyczących danego Wykonawcy występującego wspólnie, poświadczane są za zgodność z 
oryginałem przez tego Wykonawcę;

8) Jeżeli  oferta  Wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  zostanie 
wybrana  jako  najkorzystniejsza,  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia 
publicznego  wykonawcy  zobowiązani  są  do  złożenia  zamawiającemu  pisemnej  umowy 
regulującej  współpracę  tych  wykonawców  (np.  umowę  konsorcjum),  zawierającą  co 
najmniej:
1. określenie pełnomocnika wykonawców na czas realizacji zamówienia publicznego,
2. zobowiązanie  do  wspólnego  przedsięwzięcia  gospodarczego  obejmującego  swoim 

zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
3. określeniem zakresu działania poszczególnych stron umowy,
4. czas  obowiązywania  umowy,  który  nie  może  być  krótszy,  niż  okres  obejmujący 

realizację zamówienia oraz czas trwania rękojmi.

VIII.  Informacja  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  z  wykonawcami  oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres zamawiającego podany w pkt. I 
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu  77 4387 176
3. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty 
elektronicznej: boss.biala@info.progman.pl
4.  Każda ze stron na żądanie  drugiej  niezwłocznie  potwierdza  fakt  otrzymania  oświadczeń, 
wniosków,  zawiadomień  oraz  innych  informacji  przekazanych  za  pomocą  faksu  lub  drogą 
elektroniczną
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5. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
W niniejszym  postępowaniu  wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje 
Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca 
przekazują wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na 
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

- w sprawach merytorycznych  – Krzysztof Glombitza – Dyrektor BOSS Biała , tel. 77 4387 176 
lub 77 4387 271 ,

- w sprawach proceduralnych  – Marzena Woźniak – samodzielny referent ds. inwentaryzacji , 
tel. 77 4387 176   - faks 77 4387 176., która upoważniona jest również ze strony Zamawiającego 
do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień i innych dokumentów 
przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

6. Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1) Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  niniejszej 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Zamawiający  udzieli  wyjaśnień 
niezwłocznie  wszystkim  wykonawcom,  którym  przekazał  specyfikację  istotnych 
warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z 
zastrzeżeniem pkt.2).

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do 
końca  dnia,  w  którym  upływa  połowa  wyznaczonego  (pkt.  XII  niniejszej  specyfikacji) 
terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym 
mowa  w  pkt.  2),  po  upłynięciu,  którego  zamawiający  może  pozostawić  wniosek  o 
wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 
Wykonawcom,  którym  przekazano  specyfikację  istotnych  warunków zamówienia,  bez 
ujawniania  źródła  zapytania  oraz  zamieszczone  na  stronie  internetowej, 
www.bip.biala.gmina.pl.

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane  do  zamawiającego  zapytania  w  sprawach  wymagających  zachowania 
pisemności postępowania.

6)  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

7.  Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) W uzasadnionych  przypadkach  zamawiający  może przed upływem terminu składania 

ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje,  uzupełnienia i  ustalenia lub zmiany,  w tym 

zmiany  terminów,  przekazane  zostaną  wszystkim  wykonawcom,  którym  przekazano 
specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  oraz  zamieszczone  zostaną  na  stronie 
internetowej www.bip.biala.gmina.pl.

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 
również  pytania  Wykonawców  wraz  z  wyjaśnieniami  stają  się  integralną  częścią 
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  i  będą  wiążące  przy  składaniu  ofert. 
Wszelkie  prawa i  zobowiązania  wykonawcy  odnośnie  wcześniej  ustalonych  terminów 
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będą podlegały nowemu terminowi.
4) Jeżeli  wprowadzona  modyfikacja  treści  specyfikacji  nie  prowadzi  do  zmiany  treści 

ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na 
wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 
Zamawiający  zamieści  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  „ogłoszenie  o  zmianie  
głoszenia  zamieszczonego  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych",  przedłużając 
jednocześnie  termin  składania  ofert  o  czas  niezbędny  na  wprowadzenie  zmian  w 
ofertach, jeżeli  spełnione zostaną przesłanki określone w art.  12a ust.  1 lub 2 Prawa 
zamówień publicznych.

6) Niezwłocznie  po  zamieszczeniu  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  „ogłoszenia  o 
zmianie  głoszenia  zamieszczonego  w Biuletynie  Zamówień  Publicznych zamawiający 
zamieści  informację  o  zmianach  na  tablicy  ogłoszeń  oraz  na  stronie  internetowej 
www.bip.biala.gmina.pl.

IX . Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

X. Termin związania ofertą

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 
3. W uzasadnionych  przypadkach,  na co najmniej  3  dni  przed upływem  terminu związania 

ofertą  zamawiający  może  tylko  raz  zwrócić  się  do  wykonawców  o  wyrażenie  zgody  na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 
zamawiającego.

5. 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.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty:
1)  Wykonawca może złożyć  jedną ofertę,  w formie pisemnej,  w języku polskim, pismem 

czytelnym.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3)  Oferta  oraz  wymagane  formularze,  zestawienia  i  wykazy  składane  wraz  z  ofertą 

wymagają  podpisu  osób  uprawnionych  do  reprezentowania  firmy  w  obrocie 
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia 
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5)  Oferta  powinna  zawierać  wszystkie  wymagane  dokumenty,  oświadczenia,  załączniki  i 
inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach.

7)  Poprawki  w ofercie  muszą być  naniesione  czytelnie  oraz opatrzone podpisem osoby/ 
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osób podpisującej ofertę.
8)  Wszystkie  strony  oferty  powinny  być  spięte  (zszyte)  w  sposób  trwały,  zapobiegający 

możliwości dekompletacji zawartości oferty.

2.  Postanowienia  dotyczące  wnoszenia  oferty  wspólnej przez  dwa  lub  więcej  podmioty 
gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2)  Wykonawcy  ustanawiają  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a 
pełnomocnictwo  /  upoważnienie  do  pełnienia  takiej  funkcji  wystawione  zgodnie  z 
wymogami  ustawowymi,  podpisane  przez  prawnie  upoważnionych  przedstawicieli 
każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.

3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub 
przez upoważnionego przedstawiciela.

4)  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  ponoszą  solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5) Jeżeli, oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w 
prowadzonym  postępowaniu  jako  najkorzystniejsza  przed  podpisaniem  umowy 
Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę 
tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki 
została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

3. Sposób zaadresowania oferty:
1)  Ofertę  należy  złożyć  w  nieprzejrzystej,  zamkniętej  kopercie  /  opakowaniu  w  sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność 
do terminu otwarcia ofert. 

2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na 
adres podany w punkcie I niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem 
wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

 
Oferta na:

"Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych,  
gimnazjalnych i przedszkoli w Gminie Biała  w roku szkolnym 2011/2012 i  

2012/2013 w formie zakupu biletów miesięcznych”
nie otwierać przed dniem …….godz.……..

3)  Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zdarzenia  wynikające  z  nienależytego 
oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia:  09 sierpnia 2011r.  do godz. godz. 12 00
w siedzibie zamawiającego: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych
ul. Tysiąclecia 16
48-210 Biała
I piętro - Księgowość
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2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 09 sierpnia 2011r. o godz. 12.30
w siedzibie zamawiającego: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych
ul. Tysiąclecia 16
48-210 Biała
 I piętro -pokój nr 204

XIII.  Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena  zostanie obliczona jako suma wartości uzyskanych za kryteria ceny należnej za bilety 
miesięczne i  za opłatę  jaką Wykonawca zapłaci za wynajem autobusu gminnego.
2. Cena oferty uwzględnia  wszystkie zobowiązania, musi być  podana w PLN cyfrowo i słownie, 
z wyodrębnieniem podatku VAT w rozbiciu oddzielnie za:
- zakup biletów miesięcznych
- stawka za 1 km autobusu gminnego 
3. Cena zakupu biletów miesięcznych określona będzie na podstawie kalkulacji cenowej 
     stanowiącej załącznik stanowiącej załącznik do oferty.
4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane  z wykonaniem 
    przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
5.Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
6.Zamawiający dopuszcza  możliwość waloryzacji ceny za bilety  o wskaźnik inflacji 
   (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem), jeżeli wskaźnik ten 
   przekroczy 1% za rok 2011. Waloryzacja  wynagrodzenia za bilety może nastąpić jednokrotnie 
   nie wcześniej niż 1 września  2012r.
7.  Zamawiający poprawia oczywiste omyłki rachunkowe ( z uwzględnieniem konsekwencji 
    rachunkowych dokonanych poprawek) w obliczeniu ceny zgodnie z zasadami określonymi w 
    art. 87 st.2 ustawy. 
8. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Ofercie cenowej”  
    stanowiącej załącznik  Nr 1 do niniejszej SWIZ

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Kryteria oceny ofert 

Lp.  Kryterium    Znaczenie 
1 Cena biletu miesięcznego           95 %
2 Stawka za 1 km autobusu gminnego             5

2. Maksymalna ocena ofert -  100 pkt. 
3. Dla każdej oferty, która nie została odrzucona obliczenie punktów nastąpi według wzoru: 
                           cn 
     Cbm = -------------------- x W, gdzie: 
                            cb
     Cbm – ilość punktów – cena biletu miesięcznego 
     Cb – cena oferty badanej
     Cn – cena oferty najniższej
      W  - waga kryterium ceny 
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                            cn
      S1km= …………………….    x  W , gdzie
                            cb

     S 1 km ilość punktów – stawka za 1 km autobusu gminnego
      Cb – cena oferty badanej
      Cn – cena oferty najniższej 
      W  - waga kryterium ceny 

4. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
5.Zamawiający  uzna  oferty  za  spełniające  wymagania  i  przyjmie  do  szczegółowego 
rozpatrywania, jeżeli:
1)) oferta co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
2) oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,
3) oferent przedstawił ofertę zgodnie co do treści  z wymaganiami Zamawiającego.
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od 
    dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem 
    terminu związania z ofertą.
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie związania 
   ofertą, jeżeli  zamawiający przekazał wykonawcom informacje o wyborze oferty przed 
   upływem związania z ofertą a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach 
   określonych w złożonej ofercie.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia  umowy, 
   Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą  spośród pozostałych ofert, bez dokonywania 
   ich ponownej oceny, chyba że wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy   
   Pzp. 
4. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

XVI. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy 
1.Zamawiający  wymaga,  aby  wybrany  Wykonawca  zawarł  z  nim  umowę  na  warunkach 
określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 8 . 

2.Zamawiający  przewiduje  możliwość  dokonania  zmian  postanowień  umowy  w stosunku  do 
treści  oferty  na podstawie,  której  dokonano  wyboru  wykonawcy,  jeżeli  nastąpią  następujące 
okoliczności :
1)Dopuszcza się możliwość waloryzacji wynagrodzenia  o wskaźnik inflacji ( średnioroczny 
      wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem), jeżeli wskaźnik ten przekroczy 1% 
      za rok 2011. Waloryzacja  wynagrodzenia za bilety miesięczne może nastąpić jednokrotnie 
      nie wcześniej niż 1 września 2012r.
2) Liczba dzieci do zakupu biletów miesięcznych może ulec zmianie.
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XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Wykonawcom,  których  interes  prawny  w  uzyskaniu  zamówienia  doznał  lub  może  doznać 
uszczerbku  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy,  przepisów 
wykonawczych,  jak  też  postanowień  niniejszej  SIWZ  przysługują  środki  ochrony  prawnej 
przewidziane w Dziele VI ( art. 179 – 198g) ustawy.

XX. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od 
chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów 
stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:
- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku
- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów 
- udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego
- wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za pomocą   
  urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu
- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy 
- urzędowania
3. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem 
lub  drogą  elektroniczną,  z  zastrzeżeniem,  że  jeżeli  z  przyczyn  technicznych  przesłanie 
dokumentów będzie  znacząco  utrudnione  zamawiający  poinformuje  o  tym  wykonawcę  oraz 
wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione. 
4.  W  sprawach  nieuregulowanych  zastosowanie  mają  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie 
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2008 nr 188 poz. 1154) 
oraz Kodeks Cywilny.
 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXI.    Załączniki 

załącznik  nr 1  Oferta cenowa 
załącznik nr 2   Wykaz miejscowości  i tras  z liczbą uczniów do harmonogramu dowozów 
załącznik  nr 3  Wykaz tras odwozów 
załącznik nr 4   Oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy 
załącznik nr 5   Oświadczenie z art. 24  ustawy 
załącznik nr 6   Wykaz wykonanych usług 
załącznik  nr 7  Wykaz posiadanego taboru autobusowego
załącznik  nr 8  Wzór umowy na przewóz uczniów
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