MIEJSKO - GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W SZTUMIE
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NAZWA ZADANIA: Dowóz uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum do gimnazjów, szkół podstawowych i
publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum w roku szkolnym 2016/2017
NUMER SPRAWY: MGZO.271.1.2016.AD
I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie
ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum
www.sztum.pl
e-mail : poczta@mgzosztum.pl
godziny urzędowania: poniedziałek - wtorek, czwartek 7.30 - 15.30, środa 7.30 – 17.00, piątek 7.3014.00
tel. 55 640 63 27 fax 55 640 63 27
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej
progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164).
III. OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW:
1. SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
2. UPZP – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2015 roku, poz. 2164).
3. UPRD – ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z
2012 roku poz. 1137 z późniejszymi zmianami).
4. UTD – ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013
roku, poz. 1414 z późniejszymi zmianami).
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum do
gimnazjów, szkół podstawowych i publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym
jest Miasto i Gmina Sztum oraz ich odwóz po zakończonych zajęciach lekcyjnych wraz z
zapewnieniem im opieki podczas transportu, w roku szkolnym 2016/2017, za wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy. Dowóz organizowany jest do niżej wymienionych placówek
oświatowych:
1) Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie,
2) Zespołu Szkół w Czerninie, w skład którego wchodzi: Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi
Nr 2 w Czerninie, Szkoła Podstawowa w Oddziałami Integracyjnymi im. Rodziny Donimirskich
w Czerninie oraz Publiczne Przedszkole w Czerninie,
3) Zespołu Szkół w Gościszewie, w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa w Gościszewie i
Publiczne Przedszkole w Gościszewie,
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4) Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie,
5) Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi,
6) Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie.
2. Dowóz uczniów odbywa się na podstawie imiennych biletów miesięcznych, które Przewoźnik
zobowiązany jest co miesiąc przygotować i przekazać uczniom uprawnionym do dowozu.
V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (liczba części 6).
2. Przedmiot zamówienia podzielono na następujące części:
1) Część nr 1: Dowóz uczniów do Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie oraz Zespołu Szkół
w Gościszewie, i odwóz po zakończonych zajęciach lekcyjnych:
a) z miejscowości: Koniecwałd, Gronajny, Koniecwałd (były PGR), Goraj, Węgry do Zespołu
Szkół w Gościszewie.
Przewidywana liczba uczniów dowożonych do Zespołu Szkół w Gościszewie na trasie
wynosi: 55 (na podstawie miesiąca czerwca 2016 roku).
Planowana ilość kursów w dniach zajęć szkolnych: dowóz do szkoły na godzinę 7:50
i odwóz po godzinie 12:45, 14:40.
b) z miejscowości: Gościszewo, Węgry, Goraj, Koniecwałd (były PGR), Gronajny, Koniecwałd
do Gimnazjum Nr im. Jana Pawła II w Sztumie.
Przewidywana liczba uczniów dowożonych do Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie
na trasie wynosi 30 (na podstawie miesiąca czerwca 2016 roku).
Planowana ilość kursów w dniach zajęć szkolnych: dowóz do szkoły na godzinę 7:50 i odwóz
po godzinie 12:40; 14:35 (piątek) i 15:20 (poniedziałek-czwartek).
2) Część nr 2: Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Czerninie, i odwóz po zakończonych zajęciach
lekcyjnych:
a) z miejscowości: Piekło do Zespołu Szkół w Czerninie.
Przewidywana liczba uczniów dowożonych do Zespołu Szkół w Czerninie na trasie wynosi
44 (na podstawie miesiąca czerwca 2016 roku).
Planowana ilość kursów w dniach zajęć szkolnych: dowóz do szkoły na godzinę 7:50 i odwóz
po godzinie 12:50, 14:30. Odwóz dotyczy zarówno dzieci zamieszkałych w Piekle jak i w
Białej Górze (lit. b).
b) z miejscowości: Biała Góra do Zespołu Szkół w Czerninie.
Przewidywana liczba uczniów dowożonych do Zespołu Szkół w Czerninie na trasie wynosi
29 (na podstawie miesiąca czerwca 2016 roku).
Planowana ilość kursów w dniach zajęć szkolnych: dowóz do szkoły na godzinę 7:50.

3) Część nr 3: Dowóz uczniów do Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im.
Kubusia Puchatka w Sztumie, Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie, Szkoły Podstawowej
Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie i odwóz po zakończonych zajęciach lekcyjnych:
a) z miejscowości: Koślinka, Kępina do Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi
Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie, Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie, Szkoły
Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie
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Przewidywana liczba uczniów dowożonych na trasie wynosi: 32, z czego przedszkole 2
osoby, szkoła podstawowa 21 osób, gimnazjum 9 osób (na podstawie miesiąca czerwca
2016 roku).
Planowana ilość kursów w dniach zajęć szkolnych: dowóz do przedszkola najpóźniej na
godzinę 7:30; do szkoły i gimnazjum najpóźniej na godzinę 7:50 oraz najpóźniej na godzinę
9:50; odwóz po godzinie: 12:40; 15:30 (poniedziałek – czwartek) i 14:35 (piątek); oraz ze
szkoły i gimnazjum odwóz po godzinie 16:20 (poniedziałek - czwartek) i 15:30 (piątek).
b) Pietrzwałd, Barlewice, Barlewiczki do Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi
Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie, Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie, Szkoły
Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie.
Przewidywana liczba uczniów dowożonych na trasie wynosi: 45, z czego przedszkole 1
osoby, szkoła podstawowa 32 osób, gimnazjum 12 osób (na podstawie miesiąca czerwca
2016 roku).
Planowana ilość kursów w dniach zajęć szkolnych: dowóz do przedszkola najpóźniej na
godzinę 7:30; do szkoły i gimnazjum najpóźniej na godzinę 7:50 oraz najpóźniej na godzinę
9:50; odwóz po godzinie: 12:40; 15:30 (poniedziałek – czwartek) i 14:35 (piątek); oraz ze
szkoły i gimnazjum odwóz po godzinie 16:20 (poniedziałek - czwartek) i 15:30 (piątek).
4) Część Nr 4: Dowóz do Zespołu Szkół w Czerninie, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana
Golisza w Sztumie, Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie, Publicznego Przedszkola z
Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie i odwóz po zakończonych
zajęciach lekcyjnych:
a) z miejscowości: Ramzy Małe do Zespołu Szkół w Czerninie,
Przewidywana liczba uczniów dowożonych do Zespołu Szkół w Czerninie na trasie wynosi 3
(na podstawie miesiąca czerwca 2016 roku).
Planowana ilość kursów w dniach zajęć szkolnych: dowóz do szkoły na godzinę 7:50 i odwóz
po godzinie 14:30.
b) z miejscowości: Zajezierze do Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie, Szkoły
Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie, Publicznego Przedszkola z
Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie:
Przewidywana liczba uczniów dowożonych na trasie wynosi 12, z czego przedszkole 1
osoba, szkoła podstawowa 9 osób, gimnazjum 2 osoby (na podstawie miesiąca czerwca
2016 roku).
Planowana ilość kursów w dniach zajęć szkolnych: dowóz do przedszkola najpóźniej na
godzinę 7:30; do szkoły i gimnazjum najpóźniej na godzinę 7:50 oraz najpóźniej na godzinę
9:50; odwóz po godzinie: 12:40; 15:30 (poniedziałek – czwartek) i 14:35 (piątek); oraz ze
szkoły i gimnazjum odwóz po godzinie 16:20 (poniedziałek - czwartek) i 15:30 (piątek).
c) Sztumskie Pole ul. Lądziki, Łąkowa, Polanka, Długa do Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w
Sztumie, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie, Publicznego
Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie:
Przewidywana liczba uczniów dowożonych na trasie wynosi: 35, z czego przedszkole 0
osób, szkoła podstawowa 21 osób i gimnazjum 14 osób (na podstawie miesiąca czerwca
2016 roku).
Planowana ilość kursów w dniach zajęć szkolnych: dowóz do przedszkola najpóźniej na
godzinę 7:30; do szkoły i gimnazjum najpóźniej na godzinę 7:50 oraz najpóźniej na godzinę
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9:50; odwóz po godzinie: 12:40; 15:30 (poniedziałek – czwartek) i 14:35 (piątek); oraz ze
szkoły i gimnazjum odwóz po godzinie 16:20 (poniedziałek - czwartek) i 15:30 (piątek).
5) Część Nr 5: Dowóz do Zespołu Szkół w Czerninie, Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi i odwóz po
zakończonych zajęciach lekcyjnych:
a) z miejscowości: Sztumska Wieś, Sztumska Wieś (były Zakład Rolny), Parowy do Szkoły
Podstawowej w Nowej Wsi.
Przewidywana liczba uczniów dowożonych do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi na trasie
wynosi 50 (na podstawie miesiąca czerwca 2016 roku).
Planowana ilość kursów w dniach zajęć szkolnych: dowóz do szkoły na godzinę 7:30 i 8:30
odwóz po godzinie 13:05 oraz po 14:00.
b) z miejscowości: Nowa Wieś, Parowy, Sztumska Wieś (były Zakład Rolny), Sztumska Wieś do
Zespołu Szkół w Czerninie.
Przewidywana liczba uczniów dowożonych do Zespołu Szkół w Czerninie na trasie wynosi
21 (na podstawie miesiąca czerwca 2016 roku).
Planowana ilość kursów w dniach zajęć szkolnych: dowóz do szkoły na godzinę 7:50
i odwóz po godzinie 14:30.
6) Część Nr 6: Dowóz do Zespołu Szkół w Czerninie, Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Szkoły
Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie, Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w
Sztumie, Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w
Sztumie i odwóz po zakończonych zajęciach lekcyjnych:
a) z miejscowości: Uśnice, Parpary, Sztumskie Pole ul. Żeromskiego do Szkoły Podstawowej
Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie, Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie,
Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie.
Przewidywana liczba uczniów dowożonych na trasie wynosi: 54, z czego przedszkole 3
osoby, szkoła podstawowa 40 osób, gimnazjum 11 osób (na podstawie miesiąca czerwca
2016 roku).
Planowana ilość kursów w dniach zajęć szkolnych: dowóz do przedszkola najpóźniej na
godzinę 7:30; do szkoły i gimnazjum najpóźniej na godzinę 7:50 oraz najpóźniej na godzinę
9:50; odwóz po godzinie: 12:40; 15:30 (poniedziałek – czwartek) i 14:35 (piątek); oraz ze
szkoły i gimnazjum odwóz po godzinie 16:20 (poniedziałek - czwartek) i 15:30 (piątek).
b) z miejscowości: Cygusy, Szpitalna Wieś, Górki do Zespołu Szkół w Czerninie
Przewidywana liczba uczniów dowożonych do Zespołu Szkół w Czerninie na trasie wynosi
45 (na podstawie miesiąca czerwca 2016 roku).
Planowana ilość kursów w dniach zajęć szkolnych: dowóz do szkoły na godzinę 7:50 i odwóz
po godzinie: 13:40 i 14:30.
c) z miejscowości: Michorowo, Polaszki, Postolin, Postolin (były Zakład Rolny) do Zespołu
Szkół w Czerninie.
Przewidywana liczba uczniów dowożonych do Zespołu Szkół w Czerninie na trasie wynosi
27 (na podstawie miesiąca czerwca 2016 roku).
Planowana ilość kursów w dniach zajęć szkolnych: dowóz do szkoły na godzinę 7:50 i odwóz
po godzinie: 14:30.
d) z miejscowości: Postolin (były Zakład Rolny), Postolin, Polaszki, Michorowo do Szkoły
Podstawowej w Nowej Wsi.
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Przewidywana liczba uczniów dowożonych do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi na wynosi
23 (na podstawie miesiąca czerwca 2016 roku).
Planowana ilość kursów w dniach zajęć szkolnych: dowóz do szkoły na godzinę 7:30 i 8:30
odwóz po godzinie 13:05 oraz po 14:00.
3. Liczba uczniów dowożonych do poszczególnych placówek oświatowych, o których mowa w części V
pkt 2 niniejszej SIWZ może ulec zmianie. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest zapewnić
środek transportu – autobus o liczbie miejsc siedzących nie mniejszej niż liczba uczniów
uprawnionych do dowozu do poszczególnych placówek oświatowych.
4. W przypadku zmian godzinowych w szkolnych planach zajęć planowane godziny dowozu oraz
odwozu uczniów do poszczególnych placówek oświatowych, określone w części V pkt 2 niniejszej
SIWZ mogą ulec zmianie. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie
dostosować rozkład jazdy autobusów do potrzeb Zamawiającego.
5. Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy, w tym sposób realizacji zamówienia dla każdej z
części zamówienia określonych w części V punkcie 2 niniejszej SIWZ określa projekt umowy
stanowiący odpowiednio Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
6. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego
7. Zasady dotyczące podwykonawstwa:
1) Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę
nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2 b UPZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 UPZP.
2) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Dodatkowo Zamawiający informuje, że:
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2) Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
3) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
6) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7) Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane w okresie od dnia 1 września 2016 roku do
30 czerwca 2017 roku.
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VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW (TAKIE
SAME DLA KAŻDEJ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA).
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca jednoznacznie wykaże,
że posiada aktualną licencję na krajowy transport drogowy osób autobusami wydaną przez
Starostę właściwego ze względu na siedzibę Wykonawcy, zgodnie z UTD.
2) posiadają wiedzę doświadczenie;
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Ocena
spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi poprzez złożenie przez Wykonawcę
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy
PZP, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca jednoznacznie wykaże,
że dysponuje lub będzie dysponował w celu realizacji zamówienia co najmniej:
a) w części Nr 1: 1 autobusem o ilości miejsc siedzących minimum 55, dopuszczonym w
oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy do transportu drogowego osób,
b) w części Nr 2: 1 autobusem o ilości miejsc siedzących minimum 45 oraz 1 autobusem o
ilości miejsc siedzących minimum 30, dopuszczonymi w oparciu o aktualnie obowiązujące
przepisy do transportu drogowego osób,
c) w części Nr 3: 1 autobusami o ilości miejsc siedzących minimum 45 oraz 1 autobusem o
ilości miejsc siedzących minimum 35, dopuszczonymi w oparciu o aktualnie obowiązujące
przepisy do transportu drogowego osób,
d) w części Nr 4: 1 autobusem o ilości miejsc siedzących minimum 15 oraz 1 autobusem o
ilości miejsc siedzących minimum 40 dopuszczonymi w oparciu o aktualnie obowiązujące
przepisy do transportu drogowego osób,
e) w części Nr 5: 1 autobusem o ilości miejsc siedzących minimum 50, dopuszczonym w
oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy do transportu drogowego osób,
f) w części Nr 6: 1 autobusem o ilości miejsc siedzących minimum 55 oraz 1 autobusem o
ilości miejsc siedzących minimum 40, dopuszczonym w oparciu o aktualnie obowiązujące
przepisy do transportu drogowego osób.
4) dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca jednoznacznie wykaże,
że dysponuje lub będzie dysponował w celu realizacji zamówienia co najmniej:
a) w części Nr 1: 1 osobą posiadającą uprawnienia oraz spełniającą wymogi dla kierowcy
pojazdów do przewozu drogowego osób określone w UPRD oraz posiadającą co najmniej
roczne doświadczenie w prowadzeniu takich pojazdów,
b) w części Nr 2: 2 osobami tj. po 1 osobie do każdego z pojazdów określonych w ppkt 3 lit. b
posiadającą uprawnienia oraz spełniającą wymogi dla kierowcy pojazdów do przewozu
drogowego osób określone w UPRD oraz posiadającą co najmniej roczne doświadczenie w
prowadzeniu takich pojazdów,
c) w części Nr 3: 2 osobami tj.: po 1 osobie do każdego z pojazdów określonych w ppkt 3 lit. c
posiadającą uprawnienia oraz spełniającą wymogi dla kierowcy pojazdów do przewozu
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drogowego osób określone w UPRD oraz posiadającą co najmniej roczne doświadczenie w
prowadzeniu takich pojazdów,
d) w części Nr 4: 2 osobami tj.: po 1 osobie do każdego z pojazdów określonych w ppkt 3 lit. d
posiadającą uprawnienia oraz spełniającą wymogi dla kierowcy pojazdów do przewozu
drogowego osób określone w UPRD oraz posiadającą co najmniej roczne doświadczenie w
prowadzeniu takich pojazdów,
e) w części Nr 5: 1 osobą posiadającą uprawnienia oraz spełniającą wymogi dla kierowcy
pojazdów do przewozu drogowego osób określone w UPRD oraz posiadającą co najmniej
roczne doświadczenie w prowadzeniu takich pojazdów,
f) w części Nr 6: 2 osobami tj. po 1 osobie do każdego z pojazdów określonych w ppkt 3 lit. f
posiadającą uprawnienia oraz spełniającą wymogi dla kierowcy pojazdów do przewozu
drogowego osób określone w UPRD oraz posiadającą co najmniej roczne doświadczenie w
prowadzeniu takich pojazdów,
5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Ocena
spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi poprzez złożenie przez Wykonawcę
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy
PZP, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
każdy z warunków określonych w pkt 1, ppkt 1 - 5 winien spełniać co najmniej jeden z tych
wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
(konsorcjum/spółka cywilna), warunek określony w części VII pkt 2 niniejszej SIWZ powinien
spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty
złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia.

VIII. WYKAZ

OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych do oferty należy załączyć:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ).
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych składa co najmniej jeden z tych
wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
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2) koncesję, zezwolenie lub licencję: aktualną licencję na krajowy transport drogowy osób
autobusami wydaną przez starostę właściwego ze względu na siedzibę Wykonawcy, zgodnie z
ustawą UTD,
3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług
w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
(wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ),
4) wykaz osób które będą uczestniczyć przy wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych 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 swoich zasobów odpowiada solidarnie z
wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów
chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5) oświadczenie potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć przy wykonywaniu
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ).

2.

W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
należy przedłożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP (wzór formularza oświadczenia określa
załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ).
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 UPZP, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób
fizycznych należy złożyć oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, przy czym osoby
fizyczne w celu spełnienia ww. warunku zobowiązane są do przedstawienia wyłącznie
oświadczenia, o którym mowa w ppkt 1.
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3.

Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2 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 wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język
polski.
3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym 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 miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

4.

W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych należy złożyć
następujące dokumenty:
1) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że wykonawca
nie należy do grupy kapitałowej (wzór formularza stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ).

5.

Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
1) Oferta powinna zawierać oświadczenia i dokumenty opisane w pkt 2 i 4 dla każdego partnera
z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
2) 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 podpisane przez
upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych przedsiębiorców. W zakresie formy
pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub notarialnie
potwierdzona kopia).

6.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na
wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub
zdolności finansowe innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych 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 potrzeby wykonania zamówienia.
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IX. INFORMACJE

O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA

OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI.

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie, faksem na nr 55 640 63 27 lub drogą
elektroniczną na adres poczty elektronicznej: poczta@mgzosztum.pl z zastrzeżeniem pkt 3.
3. Przy czym forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia/zmiany/wycofania oferty wraz z
załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, listy podmiotów należącej do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych/informacji o tym. że Wykonawca nie należy
do tej samej grupy kapitałowej oraz pełnomocnictwa.
4. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez
Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania. Domniema się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na nr faksu
podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
wykonawcy z treścią pisma.
6. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
1) Katarzyna Krzyżykowska, tel.: 55 640 63 13, fax:55 640 63 27, pok. nr 46 (II piętro);
w terminach: w godzinach urzędowania Zamawiającego.
7. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest:
Kamila Trybańska, tel.: 55 640 63 27, fax:55 640 63 27, pok. Nr 46 (II piętro);
w terminach: w godzinach urzędowania Zamawiającego.
X. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ:
1. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pisemnie na adres pocztowy
Zamawiającego, faxem na nr 55 640 63 27 lub drogą elektroniczną poczta@mgzosztum.pl
2. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o
wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
3. 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 bip.sztum.pl.
4. Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego zmieniająca lub uzupełniająca zapisy dokumentacji
przetargowej stanowi integralną część SIWZ i staje się wiążąca i nadrzędna w stosunku do
pierwotnych zapisów SIWZ
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.
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XI. WYMAGANIA

DOTYCZĄCE WADIUM.

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Ustala się wadium w wysokości:
1) w części nr 1: 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100),
2) w części nr 2: 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100),
3) w części nr 3: 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100),
4) w części nr 4: 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100),
5) w części nr 5: 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100),
6) w części nr 6: 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).
3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Sztumie, Nr rachunku: 27 8309 0000 0000 4532 2000 0150
przed upływem terminu składania ofert - przy czym za termin wniesienia wadium w formie
przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego,
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) w 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 (t.j.: Dz.U. z
2014 roku poz. 1804 z późn. zm.).
4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu oryginał odpowiedniego
dokumentu Wykonawca załączy do oferty w odrębnej kopercie.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.
1. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia.
2. Oferta zostanie sporządzona na formularzu ofertowym, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1
do SIWZ. Wykonawca składa na każdą z części oddzielny formularz ofertowy wraz z wymaganymi
dokumentami.
3. Oferta winna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim, powinna być napisana na
maszynie do pisania, wydruk z komputera, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.
Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być
złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie
wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. Oferta wraz z załącznikami
musi być czytelna.
5. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymagane
postanowieniami niniejszej SIWZ.
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6. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte, zszyte lub zbindowane w sposób
uniemożliwiający ich dekompletację.
7. Zaleca się, aby oferta była ponumerowana.
8. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez Wykonawcę tj. osobę (osoby)
reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym
rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do
podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych załączonych przez
Wykonawcę dokumentów.
9. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać
dołączone do oferty.
10. Załączone dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
11. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu w przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej
prawdziwości w inny sposób.
12. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę
lub osoby podpisujące ofertę.
13. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu
i wstawienie obok poprawnego oraz postawienie parafy.
14. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia oraz w przypadku
innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26
ust 2b UPZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub przez te podmioty.
15. Wykonawca może zastrzec w ofercie informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżone informacje będą
stanowiły tajemnice przedsiębiorstwa jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.
16. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie
budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie,
odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, strony należy ponumerować w taki
sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty.
17. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
18. Ofertę należy złożyć w 2 nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach/opakowaniu w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do
terminu otwarcia ofert.
1) Koperta/opakowanie zewnętrzne zawierające ofertę winno być zaadresowane do
Zamawiającego na adres podany w części I niniejszej SIWZ i oznaczone w sposób następujący:
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Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
Oferta na przetarg nieograniczony: Dowóz uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum do
gimnazjów, szkół podstawowych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i
Gminę Sztum w roku szkolnym 2016/2017
Część Nr………………………………………………….
Nie otwierać przed godz. …….. dnia ………………
2) Koperta/opakowanie wewnętrzne winna być zaadresowana jak wyżej i opatrzona nazwą oraz
dokładnym adresem Wykonawcy.
19.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania
koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
20.Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie
zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
21.Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać ofertę.
Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty, tj.
w sposób opisany w pkt 18 z dopiskiem „Zmiana/Wycofanie oferty przetargowej na: ……….. Nie
otwierać przed godz. …….. dnia ……………………”
22.Koperty oznaczone „WYCOFANE” zostaną odczytane w pierwszej kolejności bez otwierania
oferty, której dotyczy wycofanie. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte i odczytane wraz
z odczytaniem oferty, której dotyczy ta zmiana.

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
Oferty należy składać do dnia: 08.07.2016 roku do godz. 11:00
w siedzibie lub na adres zamawiającego:
Miejsko – Gminny Zespół Oświaty w Sztumie
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
pokój: 46 (II piętro)
Oferty zostaną otwarte dnia: 08.07.2016 roku, o godz. 11:15
w siedzibie zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie Miejsko – Gminny Zespół Oświaty w Sztumie
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, sala Nr 33 (I piętro)

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Cena oferty musi być wyliczona na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz obejmować
wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją niniejszego zamówienia oraz warunkami
stawianymi przez Zamawiającego, być podana w PLN, cyfrowo i słownie.
2. Cena oferty jest ceną brutto i zawiera podatek od towarów i usług (VAT).
3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości
cen.
4. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
6. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym"
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
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XVI. OPIS

KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM

ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Kryterium – cena brutto za jeden bilet miesięczny w poszczególnej części zamówienia
Kryterium – „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym – waga 97 % = 97 pkt
2) Kryterium – warunki płatności w poszczególnej części zamówienia
Kryterium „warunki płatności” na usługi objęte przedmiotem zamówienia będzie
rozpatrywane na podstawie długości terminu płatności za fakturę podanej przez Wykonawcę
na Formularzu ofertowym waga 3 % = 3 pkt
Termin płatności jakie może zaoferować Wykonawca w formularzu ofertowym:
14 dni – minimalny termin płatności za fakturę,
21 dni
30 dni – maksymalny termin płatności za fakturę.
2. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
1) Kryterium – cena brutto za jeden bilet miesięczny w poszczególnej części zamówienia
Zamawiający w kryterium „cena” będzie przyznawał punktu według następującego wzoru:
Cena – 97%
cena min.
Pc =
x 97
cena
gdzie:
Pc
– liczba punktów za cenę podaną w ofercie
C min – najniższa z cen w podanych ofertach
C
– cena podana w badanej ofercie
2) Kryterium „Warunki płatności”
Zamawiający w kryterium „Warunki płatności” będzie przyznawał punkty według następującej
punktacji:
Warunki płatności – 3%
Warunki płatności
Liczba punktów
(termin płatności za fakturę)
14 dni
1 pkt
21 dni
2 pkt
30 dni
3 pkt
3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą z największą
ilością uzyskanych punktów ofertę obejmującą realizację całości zamówienia, stanowiącą
sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów udzielenia zamówienia
na podstawie poniższego wzoru:
P = Pc + Pp
gdzie:
P
– suma końcowa punktów złożonej oferty w danej części zamówienia
Pc
– ilość punktów w kryterium cena złożonej oferty w danej części zamówienia
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Pp
– ilość punktów w kryterium warunki płatności w danej części zamówienia
UWAGA:
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryterium „Cena, kryterium „Warunki płatności”,
zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym pola określającego
termin płatności to jest to równoważne z terminem płatności 14 dni.
Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku
lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje
różnica w ilości przyznanych punktów.
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego
zgodnie z art. 94 ust 1 i 2 UPZP.
2. Umowa zostanie zawarta w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Jeżeli 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 zajdą przesłanki do unieważnienia postępowania
określone w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. ISTOTNE

DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postanowienia zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
XX. ZMIANA POSTANOWIEŃ

ZAWARTEJ UMOWY:

1. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez
Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza, są możliwe w zakresie
określonym w projekcie umowy.
2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której zawarto umowę. Zmiany mogą dotyczyć:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy,
2) warunków i terminów płatności,
4. Zmiany, o których mowa w pkt 3 mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, a w
szczególności:
1) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie
okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz
którym nie można zapobiec bądź przeciwdziałać skutecznie. O braku możliwości dotrzymania
terminu Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, określając
jednocześnie nowy termin realizacji zamówienia,
2) gdy zaistniały okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie zawarcia umowy.

Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
tel. 55 640 63 27, faks 55 640 63 27, e-mail poczta@mgzosztum.pl

MIEJSKO - GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY W SZTUMIE
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub
może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują
środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
Sztum, dnia 30.06.2016 roku
Zatwierdzam:
Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty
Katarzyna Krzyżykowska

ZAŁĄCZNIKI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Formularz ofertowy Wykonawcy.
Projekt umowy.
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 PZP.
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 PZP.
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu
realizacji zamówienia.
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć przy wykonywaniu
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień.
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, że wykonawca nie
należy do grupy kapitałowej.
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