
                                                                                              Miechów – Charsznica, 21.07.2014r.

ZATWIERDZAM: 

Wójt Gminy

mgr inż. Jan Żebrak

Nr sprawy: GZEAS.261.2.2014

                                                                SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Nazwa zadania:  Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do szkół na 

terenie Gminy Charsznica w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 01.09.2014 do 

26.06.2015r. w dni nauki szkolnej.

 

I.  ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa zamawiającego:         Gmina Charsznica 

Adres zamawiającego:           ul. Kolejowa 20

Kod Miejscowość:                  32-250 Charsznica 

Telefon:                                  41 3836110    Faks:41 3836240 

Adres strony internetowej:     www.bip.charsznica.pl

Adres poczty elektronicznej: gzeas@charsznica.pl

Godziny urzędowania:           7.30.00-15.30

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych - tekst jednolity Dz. U. z 2013 , poz. 907 z póź. zm.

2.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości   

   szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień

1



   publicznych.

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art.

    39 - 46    Prawa zamówień publicznych.

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,   

      zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy 

Charsznica w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 01.09.2014  r. do 26.06.2015 r. w 

dni nauki szkolnej  .

      Przyjmuje się organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).

     Wspólny słownik zamówień CPV 60100000-9 usługi w zakresie transportu drogowego.

2. Dowóz  młodzieży  do  Zespołu  Szkół  im.  A.  Malatyńskiego  w  Miechowie  –  Charsznicy  i 

Przedszkola Samorządowego w Charsznicy    -TRASA  Nr I.

 oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych.

3 Dowóz młodzieży do Zespołu Szkół im. A. Malatyńskiego w Miechowie – Charsznicy i  

   Przedszkola Samorządowego w Charsznicy    -TRASA  Nr IV   – tylko przywóz     

Miejscowość Liczba uczniów
Uniejów – Kolonia -Miechów-

Charsznica/szkoła,

przedszkole/

31                              /1kurs przywóz/

RAZEM 31
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Miejscowość Liczba Uczniów
Podlesice-  Szarkówka, 

Szarkowiec -  Miechów-

Charsznica/szkoła,

przedszkole/

106                     /2 kursy przywóz, 2 kursy odwóz/ 

Razem 106



4. Dowóz młodzieży do Szkoły  Podstawowej  w Pogwizdowie,Uniejowie Rędzinach oraz Zespołu 

Szkół im. A.   Malatyńskiego w  Miechowie-Charsznicy     TRASA  II.  

   oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych.

4 .Dowóz młodzieży do Szkoły Podstawowej w Swojczanach im. M. Kopernika , oraz Zespołu   

         Szkół w Tczycy                      TRASA  Nr III.  

oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych.

5.  Opiekę  nad uczniami w trakcie  dowozu do szkół oraz w drodze powrotnej zapewnia

      Zamawiający  .

6.   Dokładne oznaczenie przedziałów czasowych i przystanków w jakich powinien być wykonany

     dowóz uczniów do szkoły oraz ich odwiezienie po zakończeniu zajęć lekcyjnych stanowi

     załącznik nr 1 do umowy.

7. Wykonawcy składają oferty zgodnie z formularzem ofertowym  w oparciu o cenę biletu 

     miesięcznego podając wartość zamówienia za jeden miesiąc. Koszt miesięczny dowozu w  

      miesiącu  obejmującym ferie zimowe stanowił będzie  połowę kosztu przewidzianego dla innych   

     miesięcy.

 8.  Należy przyjąć organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji

     Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. NR46, poz.432 z późn. zm.):

9.   Rozliczenie usługi,  następować będzie na podstawie ilości   

      wystawionych biletów miesięcznych .  W przypadku zmiany ilości dowożonych uczniów zmianie 

ulega miesięczna wartość zamówienia .

10. Zamawiający nie przewiduje możliwości powierzenia zadania podwykonawcy.
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Miejscowości  Liczba uczniów
Swojczany,  Wierzbie, 
Jelcza , Tczyca /szkoła/

117  uczniów           /3 kursy przywóz,  4 kursy odwóz/

Razem 
131  
113  117          

Miejscowość  Liczba uczniów
       Uniejów-Parcela, 

Pogwizdów,  Uniejów-

Rędziny,Kępie, 

Marcinkowice, Miechów-

Charsznica /szkoła

49 uczniów                           /1 kurs przywóz, 2 kursy odwóz/
 

22 uczniów  tylko odwóz                

Razem 62     49/przywóz ,odwóz/ +22/tylko odwóz / = 71



11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

13. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

14. Zamawiający nie przewiduje możliwość składania zamówień dodatkowych.

15. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

16. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

IV. TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.   Termin wykonania przedmiotu zamówienia – dni nauki szkolnej od 01.09 .2014r. do

       26.06.2015 r. tj. do dnia rozdania świadectw ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji

      Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z póz. zm.).

V.  WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  SPOSÓB  DOKONYWANIA

     OCENY I SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie niniejszego Zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki  

     dotyczące: 

1) Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli

     przepisy  prawa nakładają obowiązek ich posiadania .

      Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca posiada koncesję, zezwolenie 

                 lub  licencję  na wykonanie krajowego transportu drogowego osób.

            2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie 

     Zamawiający uzna warunek  za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w

     okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 

     wykonał co najmniej 1 usługę przewozu odpowiadającą zakresowi przedmiotu zamówienia

    Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie.

3) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

    Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca dysponuje co najmniej 3

    autobusami o liczbie miejsc siedzących 55 każdy, 

               1 autokarem rezerwowym ,  pojazdy  muszą    posiadać ważne badanie techniczne i 

                 ubezpieczenie OC . Dysponuje 3 osobami       posiadającymi odpowiednie uprawnienia do

                kierowania autobusami .
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4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   

    zamówienia.

     Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca posiada opłaconą polisę, a w

     przypadku jej braku  inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od

     odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

    zamówienia  na kwotę co najmniej 150 000,00 zł /sto pięćdziesiąt tysięcy/.

2.     Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych     do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3.     Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu             

podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

 

4.     Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają  

        wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

5.     Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

6.     Zamawiający  odrzuca ofertę, jeżeli:

            1)   jest niezgodną z ustawą

            2)   jej treść  nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

                  zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.

            3)   jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o

                  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

            4)   zawiera rażąco niska 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 zgłosił się na  

                  poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień
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                  publicznych

            8)   jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

7.    Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu  

       o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku 

       granicznego - spełnia/niespełna.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ    
       WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
      POSTĘPOWANIU
    

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki :

   1)  Formularz ofertowy -wypełniony i podpisany przez wykonawcę /wg wzoru stanowiącego

         załącznik  Nr 1 do SIWZ/;

   2)  Oświadczenie, że Oferent spełnia warunki określone w art.22/wg wzoru stanowiącego

         załącznik  Nr 2 do SIWZ/;

   3)  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania /wg wzoru stanowiącego 

        załącznik  nr 3 do SIWZ/;

   4)  Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej  /załącznik nr 7 do SIWZ/

    5)  Oświadczenie wraz z wykazem sprzętu i  osób (kierowców) którzy będą wykonywać 

zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz ze wskazaniem 

posiadanych przez nich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia oraz dokumenty 

potwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia 

tj.: ważne prawo jazdy kategorii B, C, D lub E (w zależności od rodzaju pojazdu wykonującego 

zamówienie) wg wzoru stanowiącego /załącznik nr 4 do SIWZ/;

   6)  Informacja na temat  usług zrealizowanych przez Wykonawcę o charakterze porównywalnym z 

przedmiotem zamówienia /wg wzoru stanowiącego zał. nr 5do SIWZ/ .

   7)  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

        działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do

        ewidencji działalności gospodarczej (dokument wydany w terminie nie wcześniejszym niż sześć

        miesięcy przed dniem składania ofert).

   

   8)  Aktualna Licencja, koncesja lub zezwolenie na wykonanie krajowego transportu drogowego. 

  9)  Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.  24  ustawy Prawo 

zamówień publicznych  (dokumenty wydane w terminie nie wcześniejszym niż sześć miesięcy 
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przed dniem składania ofert . 

  10)  Aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzające,  że 

wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków  oraz  opłat  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.. 

 11)  Aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, 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. – jako załącznik nr 9 do oferty. 

  12) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od

        odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej . 

   13) Wzór załączonej umowy poświadczony przez Wykonawcę, że przyjmuje go bez  zastrzeżeń. 

         /wg wzoru stanowiącego  załącznik  Nr 6 do SIWZ/;

2. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

     1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku 

         dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do

         reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia

         umowy.

3.Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

  1) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej  

       za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty 

       z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

  2) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez 

       upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa

       lub  umocowania prawnego.

  3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
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  4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii  

       dokumentu   wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna

       lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

 5)  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie  

      dokumentów dotyczących każdego z podmiotów winny być poświadczane za zgodność z

      oryginałem przez te podmioty.

VII.  INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1.  Zasady i formy przekazywania oświadczeń wniosków i innych:

   1)  Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i  Wykonawcy      

przekazują pisemnie.

         Pytania muszą być skierowane na: Adres zamawiającego podany w rozdziale I niniejszej 

         specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

   2)  Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami:

  a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu .

       Nr faksu podany w rozdziale I niniejszej specyfikacji istotnych warunków  

       zamówienia.  Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 

       otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji 

       przekazanych za pomocą faksu.   

  b) Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na 

                    adres poczty elektronicznej podany w rozdziale I niniejszej specyfikacji istotnych 

                    warunków zamówienia. 

                   Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania

                   oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za 

       pomocą poczty  elektronicznej.

2.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji 

    istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, 

    którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do

    zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 

3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

    kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 

    postępowania. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

    zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

     Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną   

     wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia 

     oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej .

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 
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Osobą  uprawnioną  do  kontaktowania się  z  wykonawcami  w sprawie  przedmiotu  zamówienia  jest 

Agata Ciepała  Tel. 041 3836616

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1.Wadium niewymagalne .

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.Bieg  terminu  związania  z  ofertą  rozpoczyna  się  wraz  z  upływem terminu  składania  ofert . 

2.Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. 

X. 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/ 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 
gospodarcza (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 
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           upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowy 

           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 w sposób następujący:

Nadawca :
Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci)

Adresat:  Gmina Charsznica
               Ul. Kolejowa 20
               32-250 Charsznica

Oferta  na świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie 
Gminy Charsznica w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 01.09.2014 do 

26.06.2015r. w dni nauki szkolnej

Nie otwierać przed  04.08.2014,  godz.9.30

    3)  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego

   oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać osobiście lub pocztą w Urzędzie Gminy Charsznica ul. Kolejowa 20, 

         32- 250 Charsznica/sekretariat/  do dnia  04.08.2014r. do godz. 09.30. Oferty złożone po tym  

       terminie  zostaną zwrócone bez otwarcia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania 

        powyższego  terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania 

       przesyłką  pocztową czy kurierską.
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     2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina)  oraz otrzyma kolejny numer

     3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi komisyjnie dnia 04.08.2014 r. o godz. 10.00 w Urzędzie 

     Gminy pokój 21.

     4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

      5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na    

         sfinansowanie zamówienia.

     6. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firm) oraz adresy Wykonawców , którzy złożyli  

         oferty, a także informacje dotyczące cen.

     7. Informacje zawarte w pkt. 5,6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy 

otwarciu ofert, na ich wniosek.

     8. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert , zmienić lub wycofać ofertę .  

    Zmiana jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

    1. Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o kalkulację własną. Należy podać wartość netto, wartość 

podatku VAT oraz wartość brutto obejmującą wartość netto i wartość podatku VAT. 

    2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadań niezbędnych do jego 

wykonania.

    

   3.Cena  może  być  tylko  jedna  za  oferowany  przedmiot  zamówienia,  nie  dopuszcza  się 

wariantowości cen.

    5. Cena ofertowa powinna być podana następująco:

a. Cena netto (bez VAT).

b. Stawka podatku od towarów i usług (VAT).

c. Cena brutto (z VAT).

Informacja  dotycząca  walut  obcych: Rozliczenia  między  zamawiającym  i  wykonawcą  będą 

prowadzone w złotych polskich (PLN).

XIII.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ  KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE  OFERTY  WRAZ  Z  PODANIEM  ZNACZENIA  TYCH  KRYTERIÓW  I 
SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 

szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

             1) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją

             2) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
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             3) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 

podstawową  zasadę oceny ofert, które oceniane będą  w odniesieniu do najkorzystniejszych 

warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość 

punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - 

proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na 

podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktacją: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria 

oceny ofert przedstawione poniżej

Sposób oceny ofert – opis kryterium:

• Cena – 100%

Oferta  z  najniższą  ceną  brutto  otrzyma  maksymalną  liczbę  punktów,  a  pozostałym wykonawcom 

przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem:

     C min             

                                        C= --------------- x 100%  = 100

                                                 C b            

 gdzie:

                          C          - wartość punktowa danej oferty

                          C min    - oferowana najniższa cena

                          C b        - cena oferty badanej

Punkty obliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza 

w oparciu o podane kryterium (jest najtańsza). 

5.  Jeżeli  nie  będzie  można  dokonać  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  ze  względu  

        na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy 

        złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych (art. 91 ust. 5 ustawy  

        Prawo zamówień publicznych). Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować

       cen wyższych niż w złożonych ofertach.

6.     Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej w celu wyboru

        najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne

XIV . INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
         PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
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1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem   

     postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

     2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

      3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców  

         podając w szczególności:

                 1)  nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie  

                       jej wyboru także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty

                     wraz z punktacją    przyznaną  ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną

                     punktacją .

          2)  uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało   

              miejsce,

                 3)  uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

               4)  terminie po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy.

     4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

                1)  zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy   

                    ogłoszeń.

               2)  zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego - www.bip.charsznica.pl,

     5.  O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający  

          zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

          1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed

               upływem terminu składania ofert

                 2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu

                     składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

6. W  przypadku  unieważnienia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  Zamawiający  na 

wniosek  wykonawcy,  który  ubiegał  się  o  udzielenie  zamówienia,  zawiadomi  o  wszczęciu 

kolejnego postępowania. które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten 

sam przedmiot zamówienia.

7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:

            1) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,

                 jeżeli zostało ono przestane faksem lub drogą elektroniczną, lub

            2) w terminie 10 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej    

                 oferty,   jeżeli zostało ono przestane pisemnie,

            3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono 
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                 żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie

                 umowy  przed upływem ww. terminów.

8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

  9.   W przypadku, gdy okaże się, ze wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał  

       się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród

        pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że  zachodzi jedna z   

       przesłanek unieważnienia postępowania.

XV.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻNEGO  
       WYKONANIA UMOWY I GWARANCJI

    1.Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.

XVI.ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA ,KTÓRE ZOSTANĄ
         WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY .

      1.Postanowienia umowy zawarto w :

     wzorze umowy , który stanowi załącznik nr 6

XVII . POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
        1.Zgodnie z Działem VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do

          art. 198.

XVIII. 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
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3. Na wniosek wykonawcy Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą faksem 

lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem, ze jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie 

dokumentów będzie znacząco utrudnione Zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz 

wskaże sposób, w jaki mogą one być  udostępnione.

4. Kopiowanie  dokumentów  w  związku  z  ich  udostępnieniem  wykonawcy  Zamawiający 

wykonuje odpłatnie (cena zł. za 1 stronę).

5. 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.

      6.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XIX. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 l.  Formularz oferty - zał. nr l

 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2

 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania –zał. nr 3

 4. Oświadczenie wraz z wykazem środków technicznych   i potencjałem  kadrowym 

          przewidzianym  do wykonania zamówienia- zał. nr 4

5.  Wykaz wykonanych usług  zał. nr 5

6.  Wzór umowy - zał. nr 6

7. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
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