
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 
GMINA CHEŁM ŚLĄSKI
REPREZENTOWANA PRZEZ WÓJTA GMINY

41-403 Chełm Śląski ul. Konarskiego 2

NIP 222-00-24-015 Regon 272593348

tel. 032 225-75-04 fax 032 225-75-40 wcw.43

www.  chelmsl.pl   e-mail ugchelmsl@poczta.fm

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655.)

2.  Tryb udzielenia zamówienia.

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 Euro, a poniżej wartości 
ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, 
zarządzenie Wójta Gminy nr II/21 /09 z dnia 18.08.2009 .

3.  Opis przedmiotu zamówienia. 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Chełm Śląski wraz 

z zapewnieniem opieki podczas przewozu do :

1. Szkoły Podstawowej nr 8 w Mysłowicach Plac Wolności 3 

2. Szkoły Podstawowej nr 13 w Mysłowicach Brzęczkowicach ul. Hlonda 14 

3 .Szkoły Podstawowej  nr 2 w Chełmie Ślaskim ul. Kolberga 1

4. Szkoły Podstawowej z Oddziałami  Integracyjnymi w Lędzinach 

   ul.  Paderewskiego 5 

5. Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu ul. Granitowa 130

i z powrotem ; w dniach nauki szkolnej , w łącznej liczbie 10 uczniów z 

http://www.chelmsl.pl/
http://www.chelmsl.pl/
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możliwością zwiększenia ilości dowożonych uczniów (max 19 uczniów ) z

przebiegiem dziennym 190 km . Dzieci odbiera się z ustalonych z Zamawiającym 

miejsc zbiórek i odwozi z powrotem w ustalone miejsca  . 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 60113400-7   -  transport osób 

niepełnosprawnych .

4. Informacja o przewidywanych zamówieniach dodatkowych i uzupełniających 
o których mowa w art. 67 ust, l pkt. 5 i 6.

Dopuszcza się wykonanie usług  dodatkowych , które nie zostały ujęte w przedmiocie 
zamówienia , a bez których wykonanie całości zamówienia nie może być 
zrealizowane .

5.  Opis sposobu przedstawiania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia.

Pożądany termin wykonania zamówienia od dnia 28.09.2009 do dnia 30.06.2010r w 
dniach nauki szkolnej .

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego 
i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia;
d) nie podlegaj ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z 
art. 24 Prawo Zamówień Publicznych.
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e) w przypadku gdy wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia 
ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
f) ponadto wszyscy wykonawcy muszą złożyć oświadczenia wymagane w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć   
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu.

Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

a) wypełnioną Kartę Ofertową stanowiącą załącznik nr l do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia;

b) 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, wystawionego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
c) umowy regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie; 
d) koncesję, zezwolenie lub licencję jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w 
zakresie objętym zamówieniem publicznym zwanym dalej „zamówieniem" 
e) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień 
g) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej; 
h) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat  usług  a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim 
rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich 
wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów/ referencji 
min.1/ potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (zał. nr 3)

9. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

Ewentualne pytania dotyczące przedmiotu zamówienia, bądź Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia należy kierować drogą pisemną za pośrednictwem Poczty 
Polskiej bądź Poczty Kurierskiej na adres zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. l 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub faksem. 
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l0.Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

- Celina Ganobis  – Sekretarz Gminy
- Henryk Misterek  - podinspektor Referatu Gospodarki Gminnej
w godzinach urzędowania: poniedziałek,środa,czwartek,piątek od godz. 7.30 do 
15.30, wtorek od godz. 9.00 do 17.00

11. Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie realizacji żadnej części 
zamówienia podwykonawcom.

12. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni.
13. Opis sposobu przygotowania ofert.

a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim pismem maszynowym lub 
komputerowym z zachowaniem formy pisemnej i musi zawierać:
b) Wypełnioną Kartę Ofertową wraz z oświadczeniami, musi być opieczętowana 
pieczęcią firmową i imienną oraz podpisana przez osobę uprawnioną ze strony 
Wykonawcy. Osoba podpisująca ofertę musi figurować jako uprawniona w 
dokumencie stanowiącym podstawę działalności gospodarczej. Jeżeli w dokumencie 
tym istnieje zapis o reprezentowaniu Wykonawcy przez więcej niż jedną osobę, 
wtedy muszą złożyć podpisy wszystkie te osoby.
c) Dokumenty przedłożone w ofercie muszą być aktualne na dzień jej złożenia.
d) Dokumenty stanowiące integralną część oferty, mogą być przedstawione w formie 
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę 
lub notariusza, podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
e) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu w przypadku gdy jest on nieczytelny lub budzi wątpliwości co do 
jego prawdziwości.
f) Oferta powinna być trwale spięta.
g) Każda strona oferty musi być ponumerowana i podpisana przez osobę 
upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy 
h) Ofertę należy złożyć w kopercie  zaadresowaną w/g poniższego wzoru:
Urząd Gminy Chełm Śląski 41-403 Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2 
Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Chełm Śląski 
Nie otwierać przed 10.09.2009r.   godz. l0:30
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14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Chełm Śląski, ul. 
Konarskiego 2,- pokój 201. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 10.09.2009 r. do 
godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.09.2009 r. o godzinie 10:30 w siedzibie 
zamawiającego, pok. 008 pierwsze piętro.

15. Opis sposobu obliczania ceny:
Cenę należy wyliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia .Cena za 1 km 
przebytej trasy winna zawierać wszystkie składniki kosztów .

Należy podać cenę netto + należny podatek VAT = cena brutto za 1 km przebytej 
trasy .

Tak wyliczoną cenę należy podać w karcie ofertowej stanowiącej załącznik nr I do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

16. Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będzie się odbywać w 
PLN zł.

17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie stosował następujące 
kryteria:

a) cena brutto zamówienia 100%
Punkty za cenę zostaną wyliczone wg następującego wzoru:

cena brutto minimalna           x100     x 100%
cena brutto badana

18. Wymagania dotyczące wadium

Nie obowiązuje wniesienie wadium

19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po   
wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
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O wynikach postępowania zostaną powiadomieni pisemnie wykonawcy, którzy 
złożyli ofertę w terminie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie 
poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Nie obowiązuje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
21. Istotne dla stron postanowienia, ogólne warunki umowy 

Ogólne warunki umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Zgodnie z Art. 144 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia 
robót dodatkowych, uzupełniających, lub innych, których nie można było 
przewidzieć w dniu jej podpisania.

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w 
toku postępowania o udzielenie zamówienia.

W toku całego postępowania wykonawcy przysługują prawa i obowiązki wynikające 
z zapisu art 179 -198 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Specyfikacja zatwierdzona w dniu 02.09.2009r.
                                                                                                                 

Załączniki:
1 Karta ofertowa ( zał nr 1)
2 Projekt umowy (zał nr 2).
3 Wykaz zamówień publicznych wykonanych w ostatnich 3 latach (zał nr 3).



Numer sprawy: 341/II/21/09        -1-                     Załącznik nr 1 

KARTA OFERTOWA ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Chełm Śląski

ul. Konarskiego 2

OFERENT:
Nazwa firmy ...........................................................................................................
Adres ...........................................................................................................................
Nr. telefonu i faksu ................................................................................................
Wpis do rejestru Handlowego................................................................................

Regon: ...........................................................................................................
NIP: ...............................................................................................................
Bank: ......................................................................................................................

Nr konta: .................................................................................................................

Deklaruję następujące ceny w postępowaniu przetargowym na:

Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Chełm Śląski wraz z 

zapewnieniem opieki podczas przewozu do :

1 Szkoły Podstawowej nr 8 w Mysłowicach Plac Wolności 3 

2 Szkoły Podstawowej nr 13 w Mysłowicach Brzęczkowicach ul. Hlonda 14 

3 Szkoły Podstawowej  nr 2 w Chełmie Ślaskim ul. Kolberga 1

4 Szkoły Podstawowej z oddziałami i Integracyjnymi w Lędzinach 

ul.  Paderewskiego 5 

5. Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu ul. Granitowa 130

i z powrotem ; w dniach nauki szkolnej, w łącznej liczbie 10 uczniów z
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 możliwością zwiększenia ilości dowożonych uczniów (max 19 uczniów ) z 

przebiegiem dziennym 190 km . Uczniów odbiera się z ustalonych z 

Zamawiającym miejsc zbiórek i odwozi z powrotem w ustalone miejsca  . 

Cena za 1 kilometr przebytej trasy netto ............. zł + VAT ............ zł .....................zł brutto

Termin wykonania zadania od dnia 28.09.2009 do dnia 30.06.2010

Oświadczamy, że:

● zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i 
załączników i przyjmujemy je bez zastrzeżeń

● uważamy się związani z ofertą w ciągu 30 dni licząc od wyznaczonego terminu 
składania ofert

● posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

● posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

● znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia

● nie podlegamy wykluczeniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie 
z art. 24 Prawo Zamówień Publicznych

● w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia z innymi 
wykonawcami ustanowimy pełnomocnika do reprezentowania nas w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

.................................... .....................................................
(data) (podpis)



                                                               załącznik nr 2
Umowa nr …............

zawarta  w dniu  ………………….  w Chełmie Śląskim pomiędzy Gminą Chełm 
Śląski, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez :
mgr inż. Stanisława Jagodę          - Wójta Gminy
a
………………………………………… reprezentowaną przez ……………………. 
zwanym  dalej  „Przewoźnikiem”   posiadającym  licencję  nr ………………. 
na wykonywanie krajowego transportu drogowego

W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  przetargowego  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego zawarta została umowa  o następującej treści :

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest przewóz uczniów  niepełnosprawnych z terenu     

gminy Chełm Śląski  wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu do : 
a)  Szkoły Podstawowej nr 8 w Mysłowicach ul. Plac Wolności 3 
b)  Szkoły Podstawowej  nr 13 w Mysłowicach –Brzęczkowicach 
     ul. Hlonda 14   
c) Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim ul.Kolberga 1 
d) Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Lędzinach 

ul. Paderewskiego  5 
2. Uczniów   dowozi się  do placówek oświatowych  i odbiera ze szkół 

w zależności od planu lekcji.

3. Opiekun doprowadza uczniów   do szkoły i odbiera uczniów  ze szkoły .

4. Przewoźnik ustala z rodzicami godziny odbioru uczniów  z ustalonych miejsc 
w Chełmie Śląskim i godziny przywozu dzieci w ustalone miejsca.

 § 2

Umowa realizowana będzie    w okresie  od  ….........do.............  w dniach nauki 
szkolnej .

§ 3

1.Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za usługę  o której  mowa w §1  umowy 
stawkę  w kwocie ………zł  netto + VAT tj. ………. zł brutto  za 1 km   przebytej 
trasy  dziennie, w dniach nauki szkolnej . 

2. Trasa przewozu dzieci  wynosi  190  km dziennie.
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§ 4

1.  Rozliczenie  z  Przewoźnikiem  będzie  następowało  raz  w  miesiącu 
na   podstawie wystawionej faktury VAT .

2.   Zamawiający  zobowiązuje  się  do  wypłaty  należytego  wynagrodzenia,  po 
potwierdzeniu wykonanej usługi w terminie 14 dni od daty otrzymania    faktury 
, przelewem na konto Przewoźnika.

§ 5

1. Przewoźnik w ramach zawartej umowy zobowiązuje się do:
   a)  realizacji przewozów stanowiących przedmiot umowy,

        b) zapewnienie opieki uczniom w czasie transportu  i podczas doprowadzania do 
szkoły oraz odbioru ze szkoły.

        c) udzielenia czynnej pomocy przewożonym pasażerom w trakcie 
zajmowania miejsc w pojeździe i podczas wysiadania,

d)  utrzymanie  pojazdu  w  stałej  sprawności  technicznej,  zapewniającej  pełną 
realizację  zadań,  gwarantującej  bezpieczeństwo  pasażerów  oraz  dbałość  o 
czystość pojazdu,

e) posiadanie oznakowania pojazdu, informującego o dokonywanym przewozie 
osób niepełnosprawnych,

f)systematycznego aktualizowania dokumentacji asekuracyjnej, zapewniającej 
ponoszenie pełnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, zaistniałe w 
związku z ruchem pojazdów na drodze i przewozem pasażerów 
( ubezpieczenia OC i NW ),

g)powiadamianie  Gminnego  Zespołu  Oświaty  w  Chełmie  Śląskim 
o  zaistniałych  zakłóceniach  w  realizacji  zleconego  przewozu  a  w  razie 
uszkodzenia bądź awarii pojazdu zapewnienie transportu dzieciom pojazdem 
zastępczym we  własnym zakresie   z  zachowaniem wszystkich  wymogów 
umowy.

2. Przewoźnik oświadcza , że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności 
   gospodarczej w zakresie krajowego drogowego przewozu osób.

§ 6

1. Umowa zostaje  zawarta na czas określony tj. od …............... do ….........

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie 
przestrzegania  przez Przewoźnika ustaleń w niej  zawartych w terminie  30 dni 
licząc  od dnia dostarczenia wypowiedzenia umowy Przewoźnikowi. 
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§ 7

Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8

W ramach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 9

Umowa sporządzona jest w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY :                                                   PRZEWOŹNIK :



               Załącznik nr 3

(miejscowość, data) 

(pieczęć firmowa oferenta)

Nr sprawy: 341/II/21 /09

Wykaz zamówień o charakterze tożsamym z przedmiotem 
zamówienia odpowiadającym jego rodzajowi i wartości, wykonanych 

w ostatnich 3 latach.

Lp. Nazwa zleceniodawcy (adres) i 
zakres robót

Termin realizacji Wartość Zamówienia

1 2 3 4

                                                                                                        (podpisy osób uprawnionych, pieczęcie)


