
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 29.01.2004 r. –
 Prawo Zamówień Publicznych .( Dz.U. z 2010 r. Nr 113,poz. 759 z póź. zm.) 

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 – 8 km- liczba 
dowożonych  uczniów -  51

2. Jodłowa  Granica-Jodłowa  Kościół-Jodłowa  Rynek-  6  km  -  liczba  dowożonych 
uczniów -  39

3. Jodłowa Wisowa Las – Jodłowa Rynek – 5,5 km - liczba dowożonych  uczniów -  7
4. Dębowa Stanisław Chajec-Podlesie - Jodłowa Rynek  - 5,5 km – liczba 

                       dowożonych uczniów-27    
                  5     Pańskie Pola -Jodłowa Rynek – 2,5 km – liczba dowożonych uczniów 8
                  6.  Maślakowice-Jodłowa Rynek – 4 km - liczba dowożonych  uczniów -  8 
                  7.  Wysypisko-Jodłowa Rynek – 3,5 km - liczba dowożonych  uczniów -  5
                  8.  Buczyna -Jodłowa Rynek – 6 km liczba  dowożonych  uczniów -  9
                  9.  Wisowa kapliczka  - Jodłowa Rynek – 5,5 km liczba dowożonych uczniów-11

Godziny wyjazdów  oraz  odwozów

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


Przystanek początkowy                                      Odwóz                                                                                                

Dzwonowa  7:15                                                        13:05, 14:05, 14:35 

Dęborzyn    6:47, 7:13, 8:58, 10:03                           10:43, 12:49, 13:53, 16:48

Jodłowa Granica Błaszczyk 7:15, 8:15
                 
Jodłowa Granica 6:45, 9:20, 10:35                            10:13, 11:18, 12:30, 13:28, 15:01, 16:08

Maślakowice 7:20                                                      13:50, 14:35

Buczyna 7:35                                                             13:05, 14:10

Dębowa 6:45, 7:35                                                     12:45, 13:35, 15:10

Wysypisko 7:00                                                         14:00

Wisowa Las 7:30                                                       13:35

Wisowa Kapliczka  6:40, 7:15, 8:15, 9:20, 10:30     10:15, 11:20, 12:40, 13:35

Pańskie Pola 7:50                                                      12:30, 13:55, 14:30           

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 :2012.01.02 -2012.12.31 z wyjątkiem m-c lipiec
 i sierpień .

1.6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków.

  1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki 
dotyczące:
   1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
   2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonywania zamówienia,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4 ) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać 

będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.



3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców , którzy podlegają 
wykluczeniuna podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)  jest niezgodną z ustawą.
2)jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , z zastrzerzeniem 
art . 87Ust. 2 pkt 3 Prawo zamówień publicznych
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji.
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny.
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 
omyłki, o której mowa wart. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych 
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 
6. Ocena spełnieniawarunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty 
złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - 
spełnia/niespełna.

 

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.1,2 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. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).



2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa 
w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji bez rozpoznania.
4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania 
źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej www.ugjodlowa.itl.pl/bip.
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 wykonawcam
 4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany 
terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 
warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej 
www.ugjodlowa.itl.pl/bip.
3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 
również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i 
zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu 
terminowi.
4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 
zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w 
ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.
5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 
Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania 
ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki 
określone wart. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.
6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych "ogłoszenia o zmianie 
ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację 
o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.ugjodlowa.itl.pl/bip.

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 02 grudnia 20111 r.  o godz. 10:00 . 
    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  02 grudnia 2011 r. o godz. 10:30 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
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, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z 
punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację· 
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.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, 
2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego - www.ugjodlowa.itl.pl/bip.
 III     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.
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.
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:
1) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 
2) w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zostało ono przesłane pisemnie, 
3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej 



oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem 
ww. terminów.
O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.
W przypadku, gdy okaże się, że 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.

IV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują 
wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego 
zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki 
ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych 
do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołującego

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa 
zamówień publicznych ,Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

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  sklep-Zagórze-Dęborzyn-Przymiarki-Nadole-Jodłowa Rynek – 8 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 Las Łosie– 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 Stanisław Chajec- Podlesie - 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 – 2,5 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 
Buczyna -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

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

 Trasa Nr 9 Wisowa kapliczka – 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 

   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 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 30 dni.

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