
S P E C Y F I K A C J A

I S T O T N Y C H      W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I E N I A

Z A D A N I E   PN. 

„Dowóz uczniów do szkól na terenie gminy Jodłowa z wykorzystaniem komunikacji 
publicznej „ 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Nazwa i adres Zamawiającego
       Gminny Zespół Ekonomiczno –Administracyjny Szkół w Jodłowej 
         39-225 Jodłowa 5 
 Tel. fax  - (014 6833059 )
    e-mail  - gzeas_jodlowa@wp.pl

1.2. Tryb udzielenia zamówienia : 
Przetarg nieograniczony . Podstawa prawna – art.39 ustawy z dnia 20.11.2007 r. –
 Prawo Zamówień Publicznych .( Dz.U. z 2007 r. Nr 223,poz. 1655) 

1.3. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami : 
 - w sprawach zamówień publicznych – Jan Nowak 

Ogłoszenie o przetargu umieszczono: 

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego , GZEAS w Jodłowej  39-225 Jodłowa 5 
- na stronie internetowej Urzędu Gminy w Jodłowej : www.ugjodlowa.itl.pl/bip
- na stronie portalu internetowego UZP www.portal.uzp.gov.pl.

1.4. Opis przedmiotu zamówienia 
                  Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zapewnienie 
dowozu uczniów do  szkół na terenie gminy Jodłowa z wykorzystaniem komunikacji 
publicznej na następujących trasach :

1. Dzwonowa  -Zagórze-Dęborzyn-Przymiarki-Nadole-Jodłowa  Rynek  –  9  km- 
liczba dowożonych  uczniów -  62

2. Jodłowa Granica-Jodłowa Kościół-Jodłowa Rynek- 6 km - liczba dowożonych 
uczniów -  46

3. Jodłowa Wisowa – Jodłowa Rynek – 5,5 km - liczba dowożonych  uczniów - 
19

                  4.  Dębowa-Jodłowa Rynek  - 5,5 km - liczba dowożonych  uczniów -  28
                  5.  Pańskie Pola-Jodłowa Rynek – 3,5 km - liczba dowożonych  uczniów -  11  
                  6.  Maślakowice-Jodłowa Rynek – 4 km - liczba dowożonych  uczniów -  6 
                  7.  Wysypisko-Jodłowa Rynek – 3,5 km - liczba dowożonych  uczniów -  5
                  8. Przeczyca  Sklep –Buczyna pod Pana Stojaka -Jodłowa Rynek – 10 km liczba 
                     dowożonych  uczniów -  10

http://www.portal.uzp.gov.pl/
http://www.ugjodlowa.itl.pl/bip
mailto:gzeas_jodlowa@wp.pl


Godziny wyjazdów  oraz  odwozów

Przystanek początkowy                                      Odwóz spod szkoły 

poz.1-  7 35                                                                             1305 ,13 55, 14 30 , 1520

poz.2-  7 10                                                           1240, 13 35 , 1500

poz.3- 7 15                                                                              12 40, 1335,1500

poz.4- 6 45, 730                                              12 45, 1335, 1500

 poz.5- 750                                                                               1230, 1355, 1425

poz.6-  7 20                                                    1350, 1430

poz.7-  700                                                                               1400 

poz.8- 7 25                                                                                13 05, 1405

Dokładny rozkład przyjazdów i odjazdów będzie możliwy do ustalenia po przygotowaniu 
rozkładu lekcji w   szkołach co nastąpi pod koniec grudnia.

1.5. Termin wykonania zamówienia : 

Ustala się termin realizacji zamówienia :2008.01.02 -2008.12.31 z wyjątkiem m-c lipiec
 i sierpień 

1.6. Opis kryteriów i sposobów dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych  
     od  wykonawców.

- ważne oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego przy zastosowaniu    
      następujących  kryteriów i wag:

                    - cena                                  - 100 % / ocena za pomocą proporcji matematycznej-
                                                                                                       najniższa cena ofert badanych  
                                                                                                        ________________________    x 100
                                                                                                                cena oferty badanej

- w toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta pisemnych wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty,

- Zamawiający za zgodą Oferenta, poprawi w ofercie  omyłki pisarskie i omyłki 
rachunkowe zgodnie z art. 88 ustawy PZP 

- jeżeli  poprawienie błędu zgodnie z powyższą procedurą spowoduje zmianę ceny 
oferowanej, ważna i wiążąca dla Oferenta i Zamawiającego będzie cena poprawiona,

- Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim 
zasadom określonym w ustawie o zamówieniach publicznych i wymaganiom 
przedstawionym w SIWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o 
podane kryteria wyboru-uzyska maksymalną liczbę punktów,

- Zamawiający w przypadku zmiany treści dokumentów składających się na SIWZ tak, 
że będzie to powodować konieczność modyfikacji oferty powiadomi niezwłocznie 
każdego z uczestników postępowania którym przekazano specyfikację .

- Zamawiający wykluczy z postępowania Oferenta ,jeżeli stwierdzi, że dostarczone 
przez niego informacje są nieprawdziwe.

1.7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów  , jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziałów  w postępowaniu :

         1.Oświadczenie, że zapoznał się z istotnymi warunkami zamówienia i nie wnosi do nich 
      zastrzeżeń.



   2.Oświadczenie, że istotne warunki umowy zostały przez niego zaakceptowane i    
      zobowiązuje się – w przypadku wyboru jego oferty – do zawarcia umowy w miejscu i 
      terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
   3.Oświadczenie , że spełnia wymogi określone w art.22 ust 1, oraz nie podlega 
      wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy  prawo o zamówień  
      publicznych. 
   4.Oświadczenie, że uważa się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
   5. Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego ( przewóz osób) 
Oferent może zaznaczyć, które dokumenty stanowią tajemnicę handlową, dokumenty te   

       będą traktowane przez Zamawiającego jako poufne.
 Dokumenty, o których mowa wyżej mogą być przedstawione w formie oryginałów albo 

       poświadczonych kopii.

1.8. Opis sposobu przygotowania ofert.

- oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant Firmy,
- oferent  poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
- oferent, który złożył więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania,
- oferta ma  być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną 

do reprezentowania Firmy na zewnątrz,
- wszelkie  zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 

podpisem przez osobę podpisującą ofertę,
- niedopuszczalne jest składane ofert częściowych,

ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na  Zamawiającego z dopiskiem 
: Przetarg Nieograniczony na „ Dowóz uczniów do szkól na terenie gminy Jodłowa z 
wykorzystaniem komunikacji publicznej „ nie otwierać przed 21 grudnia 2007 r. przed 
godz.10oo

Koperta poza oznakowaniem jak wyżej , powinna być opisana nazwa i adresem 
wykonawcy

1.9 Miejsce i termin składania ofert.

    Przygotowaną ofertę zgodnie ze  specyfikacją należy składać w siedzibie 
    zamawiającego – tj. w Gminnym zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół
    w  Jodłowej  w godz.800 – 12 00 .
    Termin składania ofert upływa dnia 21 grudnia 2007 r.  o godz. 9 30 . 
    Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem  
     terminu składania ofert.

1.10. Miejsce i termin otwarcia ofert.

    Otwarcie  ofert  nastąpi dnia  21 grudnia 2007 r. o godz. 10 00 w  Gminnym Zespole 
Ekonomiczno Administracyjnego Szkół  w Jodłowej.
    Oferenci mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

1.11 Opis sposobu obliczania ceny : 
    Ofertę należy przygotować dla  przedstawionego w specyfikacji zakresu rzeczowego usług-
    pkt.4 SIWZ.
    Ostateczną cenę oferty na poszczególne trasy należy podać łącznie z podatkiem VAT 



     zaznaczając jaką stawkę podatku zastosowano.

1.12 Ocena oferty 

1. Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami : 

Cena – 100 punktów 

Punkty za cenę będą liczone następująco  

Cena najkorzystniejsza 
--------------------------------  x 100
Cena oferty badanej 

II . OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę 
(firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru. 
Zamawiający zamieści również ww. informacje na  stronie  internetowej i w miejscu 
publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

III. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

7.1. Przetarg unieważnia się w przypadkach, gdy:
1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu,
2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia,
3. w przypadku, gdy zamawiający wezwał Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, z 

powodu niemożności dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, a oferty dodatkowe też mają taką samą cenę,

4. wystąpiła  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  prowadzenie  postępowania  lub 
realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym czego nie można było wcześniej 
przewidzieć,

5. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

IV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu czynności podjętych przez Zamawiającego w toku 
postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest 
obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego.
Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że 
mógł zapoznać się z jego treścią.
Protest  dotyczący  treści  ogłoszenia,  a  także  dotyczący  postanowień  SIWZ  wnosi  się  w 
terminie  7  dni  od  dnia  publikacji  ogłoszenia  w BZP lub zamieszczenia  SIWZ na  stronie 
internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu.



Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. Zamawiający odrzuca 
protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.
Protest  powinien  wskazywać  oprotestowaną  czynność  lub  zaniechanie  Zamawiającego,  a 
także  zawierać  żądanie,  zwięzłe  przytoczenie  zarzutów  oraz  okoliczności  faktycznych  i 
prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
Kopię  wniesionego  protest  Zamawiający  niezwłocznie  przekaże  Wykonawcom 
uczestniczącym  w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  a jeżeli  protest  dotyczy treści 
ogłoszenia  lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której 
jest udostępniona  specyfikacja, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu 
toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu zamawiający nie może zawrzeć umowy.
Od oddalenia lub odrzucenia protestu nie przysługuje odwołanie.

V. ZAŁĄCZNIKI  DO SIWZ

1. Formularz” Oferta „ – zał Nr 1 
2. Istotne postanowienia umowy ( projekt umowy) – zał Nr 2 
3. Oświadczenie wg art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art.24 ust.1 i 
2 – załącznik Nr 3 



Załącznik nr 1

...........................................
    (Nazwa i adres Oferenta)

 
O f e r t a

                                                      Do 

   Gminnego Zespół Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
39-225 Jodłowa 5

(nazwa i adres Zamawiającego)

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na:

„Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Jodłowa  z wykorzystaniem 
komunikacji publicznej”

Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

Trasa nr 1 
Dzwonowa -Zagórze-Dęborzyn-Przymiarki-Nadole-Jodłowa Rynek – 9 km

cena biletu miesięcznego-szkolnego do 3 km .............................................. zł. brutto

cena biletu miesięcznego-szkolnego do 5 km .............................................. zł. brutto

cena biletu miesięcznego-szkolnego do 7 km .............................................. zł. brutto

cena biletu miesięcznego –szkolnego do 10 km       …………………………….  zł brutto

Trasa nr 2 

Jodłowa Granica-Jodłowa Kościół-Jodłowa Rynek- 6 km

cena biletu miesięcznego-szkolnego do 3 km ......................................... zł. brutto

cena biletu miesięcznego-szkolnego do 5 km ........................................ zł. brutto

cena biletu miesięcznego-szkolnego do 7 km ......................................... zł. brutto

Trasa nr 3



Jodłowa Wisowa – Jodłowa Rynek – 5,5 km

cena biletu miesięcznego-szkolnego do 3 km ......................................... zł. brutto

cena biletu miesięcznego-szkolnego do 5 km ......................................... zł. brutto

cena biletu miesięcznego-szkolnego do 7 km ......................................... zł. brutto

Trasa nr 4

Dębowa-Jodłowa Rynek  - 5,5 km

cena biletu miesięcznego-szkolnego do 3 km ..........................................zł. brutto

cena biletu miesięcznego-szkolnego do 5 km ......................................... zł. brutto

cena biletu miesięcznego-szkolnego do 7 km ......................................... zł. brutto

Trasa Nr 5 

Pańskie Pola-Jodłowa Rynek – 3,5 km

cena biletu miesięcznego-szkolnego do 3 km ..........................................zł. brutto

cena biletu miesięcznego-szkolnego do 5 km ......................................... zł. brutto

Trasa Nr 6 

 Maślakowice-Jodłowa Rynek – 4 km

cena biletu miesięcznego-szkolnego do 3 km ..........................................zł. brutto

cena biletu miesięcznego-szkolnego do 5 km ......................................... zł. brutto

Trasa Nr 7
 Wysypisko-Jodłowa Rynek – 3,5 km 
cena biletu miesięcznego-szkolnego do 3 km ..........................................zł. brutto

cena biletu miesięcznego-szkolnego do 5 km ......................................... zł. brutto

Trasa Nr 8 
Przeczyca  Sklep –Buczyna pod Pana Stojaka -Jodłowa Rynek – 9 km

cena biletu miesięcznego-szkolnego do 3 km ..........................................zł. brutto

cena biletu miesięcznego-szkolnego do 5 km ......................................... zł. brutto

cena biletu miesięcznego-szkolnego do 7 km ..........................................zł. brutto

cena biletu miesięcznego-szkolnego do 10 km ......................................... zł. brutto

2. Oświadczamy, że akceptujemy proponowane warunki płatności, które są następujące:



...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
3.  Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  dokumentacją  przetargową.  Do  dokumentów 
przetargowych nie wnosimy zastrzeżeń.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową oraz dokonamy realizacji 
zamówienia, zgodnie z projektem umowy (podpisany załącznik nr 2 do SIWZ).

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w przypadku wygrania przetargu do terminu 
zawarcia umowy.

             

                                                                                           ..........................................................  
..............................................................

(miejsce i data) (pieczęć firmowa Oferenta)

                                                                             ..............................................................
(pieczęć i podpis Oferenta)





.....................................
     / pieczęć firmy/

O Ś W I A D C Z E N I E

1.Oświadczam, że zapoznałem się z istotnymi warunkami zamówienia i nie wnoszę do 
   nich  zastrzeżeń.
2.Oświadczam, że istotne warunki umowy zostały przeze mnie zaakceptowane i    
    zobowiązuje się – w przypadku wyboru mojej oferty – do zawarcia umowy w miejscu i 
    terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3.Oświadczam , że spełniam wymogi określone w art.22 ust 1, oraz nie podlegam 
   wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1,2  ustawy prawo  zamówień 
publicznych. 
4.Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 20 dni.

.......................................                                                          ..........................................
    / Miejscowość , data /                                                                             /podpis osoby upoważnionej
                                                                                                                       do reprezentowania Firmy/

PROJEKT 



UMOWY
zawartej w dniu ………………. r. pomiędzy Gminnym Zespołem Ekonomiczno-
Administracyjnym Szkół w Jodłowej zwanym w treści umowy Usługobiorcą w imieniu, 
którego działają : 
1.  Jan Nowak – dyr.GZEAS w Jodłowej 
2.  Krystyna Lech – głowny Księgowy  GZEAS w Jodłowej 
a firmą  ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
– w imieniu którego działa …………………………………………właściciel firmy 
legitymujący się numerami identyfikacyjnymi 

NIP …………………………. 

REGON  ………………………..

PESEL - …………………………

§ 1. 

Usługobiorca zamawia , a przewoźnik zobowiązuje się  świadczyć usługi przewozowe 
polegające na : „ Dowozie dzieci do szkół na terenie gminy Jodłowa  z wykorzystaniem 
komunikacji publicznej „
Trasy Nr 1, 2,3,4,5,6,7,8.

§ 2. 

Jeżeli zajdzie konieczność zmian na liniach przewozowych lub w rozkładzie jazdy 
Usługobiorca zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego wniosku na piśmie  i  
uzgodnienia z Przewoźnikiem zamierzonej zmiany .

§ 3. 

Z przewozów , o których mowa w par.1 korzystać będą uczniowie Usługobiorcy na 
podstawie kart przejazdu Przewoźnika . Kontrolę przejazdu osób korzystających z 
przewozów umownych wykonuje Przewoźnik oraz uprawnieni pracownicy Usługobiorcy. 
Podczas przewozu dzieci Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej  
ostrożności , zapewnienia prawidłowych warunków bezpieczeństwa i higieny oraz 
przestrzegania przepisów o ruchu drogowym. 

§ 4. 

W razie uszkodzenia pojazdu wykonującego przewóz uczniów Przewoźnik zobowiązuje się  
do podstawienia autobusu zastępczego niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości   jednak nie  
później jak 30 min. od otrzymania wiadomości bez naliczania dodatkowych opłat.Za 
opóźnienia przewoźnik płacić będzie karę , której wielkość ustala się jak za godzinę najmu 
autobusu. 
Pierwszą i każdą następną godzinę opóźnienia liczy się po upływie 15 minut od 
planowanego przejazdu lub odjazdu.



§ 5. 

Podstawę do naliczenia kar z tytułu opóźnień w przywiezieniu i odwiezieniu uczniów będą 
protokoły sporządzone przez wyznaczonych pracowników USŁUGOBIORCY i  
PRZEWOŹNIK , uzgodnione i podpisane przez  obie zainteresowane strony w każdym dniu  
,w którym wystąpiły zakłócenia. 

§ 6. 

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie przewozu 
wskutek działania siły wyższej jak :
- przeszkody wynikłe na wskutek wypadku drogowego,
- złe warunki atmosferyczne( mgła, zamiecie śnieżne , gołoledź, nie przejezdność dróg i  

inne)
Kursy niewykonane nie będą doliczane do rachunków za przewóz. 
O niemożliwości wykonania kursu należy w ciągu 15 minut powiadomić Usługobiorcę oraz  
Dyrektora Szkoły. 

§7.

Usługobiorca zobowiązuje się do każdorazowego potwierdzania wykonanych usług przez  
Dyrektora właściwej szkoły lub osoby upoważnionej przez dyrektorów szkół . 

§8.
1. Wynagrodzenie zgodnie z ofertą wynosi : 
 Brutto …………………………..
Słownie : ………………………………………………………………………………

§9.

Za wykonane przewozy przewoźnik będzie wystawiał fakturę za okres od pierwszego do 
ostatniego każdego miesiąca .Należność obliczona będzie zgodnie z wydanymi biletami 
miesięcznymi oraz z § 6. 

§10.

W przypadku niesolidnego spełniania warunków wyszczególnionych w poszczególnych 
punktach warunków umowy , umowa będzie jednostronnie rozwiązana za 
jednomiesięcznym wypowiedzeniem przez Usługobiorcę z Przewoźnikiem. 

§11.



Z dniem ………………. oddelegowujemy Pana …………………… do dyspozycji  
dyrektorów szkół na terenie gminy Jodłowa w celu uzgodnienia harmonogramów dowozu i  
uzgodnienia wszelkich zmian związanych z dowozem dzieci do szkół w czasie trwania 
umowy. 

§12.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają wzajemnego uzgodnienia wyrażonego w 
formie aneksu do niniejszej umowy. 

§13. 

Ewentualne spory wynikające na tle wykonania niniejszej umowy będą rozpatrywane przez
Właściwy sąd po wyczerpaniu postępowania mediacyjnego i postępowania reklamacyjnego 
między umawiającymi się stronami. 

§14.

Umowę zawiera się na czas określony tj. od 2 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008  r. 
 z wyjątkiem miesiąca lipca oraz sierpnia w czasie trwania wakacji   z tym, że można ona 
być rozwiązana przez każdą za stron z zachowaniem 1-miesięcznego wypowiedzenia. 

§15.

Umowę sporządzono w 2–ch jednobrzmiących  egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron.

...................................................                                      ......................................................
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