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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Organizowanie przewozów pasażerskich autobusami
na trasie Imielin -Tychy – Imielin linią 554.

Zamawiający:

GMINA CHEŁM ŚLĄSKI
REPREZENTOWANA PRZEZ WÓJTA GMINY

Adres:
Adres URL:
Adres e-mail:

41-403 Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2
www.chelmsl.pl
sekretariat@chelmsl.pl

Telefon:
Fax:

32 225-75-04
32 225-75-40
poniedziałek, środa, czwartek, : od godz. 7.30 do godz. 15.30;

Godziny urzędowania:

CPV 60.11.20.00-6

wtorek: od godz. 9.00 do 17.00; piątek od godz. 7.30 do godz. 14.00

usługi w zakresie publicznego transportu
zbiorowego

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
GMINA CHEŁM ŚLĄSKI

41-403 Chełm Śląski,
ul. Konarskiego 2
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Procedura prowadzona będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 tekst jednolity wraz z późn. zmianami dalej zwana upzp)
oraz rozporządzeń wykonawczych, a w szczególności:
1. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.02.2013r. w sprawie rodzaje dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz.U. z 2013r. poz. 231);

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 282 poz.1650).

Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia poniżej kwot określonych w
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

przepisach wydanych na

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Organizowanie przewozów pasażerskich autobusami na trasie Imielin -Tychy – Imielin linią
554.
Przewozy muszą być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym przez zamawiającego
rozkładem jazdy w godzinach 3.00 – 24.00 od poniedziałku do piątku i w godzinach 5.00 –
24.00 w soboty, niedziele i święta. Autobusy o pojemności minimum 100 osób muszą
posiadać minimum dwoje drzwi z czego jedne min. o szerokości 100 cm (możliwa wizja
lokalna). Zamawiający będzie uiszczał opłatę za wozokilometry przejechane na terenie
gminy (tj. długość trasy 9,7 km). Łącznie w przeciągu miesiąca (w zależności od ilości dni
wolnych i roboczych ) do wykonania jest średnio w ciągu miesiąca 12.000 wozokilometrów
(teren gminy).Łączny przebieg trasy od przystanku Imielin most poprzez gminę Chełm
Śląski, Bieruń do przystanku Tychy dworzec PKP. Wykonawca zapewni zakup biletów
jednorazowych i miesięcznych w wydzielonych punktach bądź w autobusie, które będzie
utrzymywał na własny koszt. Cena biletów nie może być większa niż aktualnie
obowiązujące w KZK GOP (dotyczy również zniżek). Każdorazowa zmiana cen biletów
bądź zniżek wymaga pisemnej akceptacji zamawiającego.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Żądany termin wykonania zamówienia od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
w art. 22 ust 1 ustawy Pzp dotyczące:
1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W celu wskazania spełnienia niniejszego warunku
należy posiadać certyfikat kompetencji zawodowych na wykonywanie krajowego transportu
drogowego osób lub wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób oraz
aktualne zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie drogowym na
trasie Imielin Tychy Imielin zgodnie z ustawą o transporcie drogowym drogowym . Ocena spełnienia
tego warunku nastąpi poprzez weryfikacje złożonych dokumentów .
2) posiadania wiedzy i doświadczenia: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali, a
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują w zakresie przedmiotowych usług
co najmniej jedną usługę tożsamą wielkością z przedmiotem zamówienia ; ocena nastąpi

3)
4)

5)

6)

poprzez weryfikację oświadczenia złożonego przez Wykonawcę o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu .
dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
ocena nastąpi poprzez weryfikację oświadczenia złożonego przez Wykonawcę o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu .
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia . W celu
wykazania spełnienia niniejszego warunku Wykonawca winien być ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę co najmniej
1.000.000,- zł . Ocena spełnienia tego warunku nastąpi poprzez weryfikację złożonej przez
wykonawcę polisy .Polisa musi być opłacona , a w przypadku jej braku należy przedstawić inny
dokument potwierdzający iż wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej i od
nieszczęśliwych wypadków w zakresie prowadzonej działalności związane z przedmiotem
zamówienia lub w przypadku gdy ubezpieczenie obejmuje okres krótszy od czasu świadczenia
usługi będącej przedmiotem zamówienia złoży oświadczenie że Wykonawca ubezpieczy się w
zakresie jw. na czas trwania usługi będącej przedmiotem zamówienia .
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W
szczególności gdy Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy (sytuacja ekonomiczna i finansowa), na
zasoby innych podmiotów przedkłada także dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których
będzie dysponował wykonawca ; ocena nastąpi poprzez weryfikację oświadczenia złożonego przez
Wykonawcę o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu .
Brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp, zostanie wykazany przez Wykonawcę poprzez złożenie oświadczenia o braku podstaw
do wykluczenia oraz dokumentów na potwierdzenie oświadczenia, że Wykonawca:
a. jest wpisany w rejestr przedsiębiorców;
b. nie zalega z opłacaniem podatków lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
c. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

6. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
6.1 Stan prawny – wymagane dokumenty:
1. 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 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2. oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub oświadczenie,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – oświadczenie wg własnego wzoru
3. oświadczenie potwierdzające , że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – oświadczenie wg własnego wzoru .

4. oświadczenie, że spełnia warunki art. 22 ust. 1 pkt 1-4ustawy Prawo zamówień publicznych, wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;
5. oświadczenia, że brak jest podstaw do wykluczeniu Wykonawcy z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do
SIWZ;
6. informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca - wg. Wzoru stanowiącego
załącznik nr 7 do SIWZ;
7. pisemne zobowiązanie innych podmiotów tj. o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych tych podmiotów - wg własnego wzoru.
8 Certyfikat kompetencji zawodowych na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
lub wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób oraz aktualne
zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie drogowym na trasie Imielin
Tychy Imielin zgodnie z ustawą o transporcie drogowym drogowym .
6.2. Zdolność ekonomiczna i finansowa – wymagane dokumenty:
1. polisa OC do wglądu ,bądź inny dokument stwierdzający iż Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej
6.3 Zdolność techniczna – wymagane dokumenty:
1. wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania , oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te roboty zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ –
minimum jedne referencje.
2. wykaz osób zgodnie z warunkiem pkt siwz 5.3. które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych dla
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wg. Wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
6.4 Ponadto Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
1. wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ
2. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia;
3. pełnomocnictwo określające jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia Wykonawcy i inne
dokumenty są podpisane lub potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika
Wykonawcy;
6.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.1 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
6.6 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty powinny być
wystawione w terminach jak wyżej.
6.7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

1. zgodnie z art. 141 ustawy Pzp Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. w przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z art. 23 ustawy
Pzp, Wykonawcy wskażą ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
3. przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego.
4. jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców występujących wspólnie, przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie wymagał złożenia umowy regulującej
współpracę tych podmiotów.
5. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w
postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie,
6. każdy z wykonawców występujących wspólnie musi spełniać 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 Pzp.
6.8 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który
w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
6.9 Wymagana forma składania dokumentów:
1. oświadczenia, wykazy sporządzone przez Wykonawcę – oryginał,
2. dokumenty sporządzone, wystawione przez inne podmioty niż Wykonawca – oryginał lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
3. pełnomocnictwo – oryginał;
4. dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski
poświadczonym przez Wykonawcę.
6.10
Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w
ofercie wskazać jaką część/zakres zamówienia (rodzaj pracy) wykonywać będzie w jego imieniu
podwykonawca. Należy wypełnić odpowiednio załącznik nr 1 – formularz oferty.
7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami w następujący sposób:
1) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się stron postępowania za pomocą poczty, telefaksu
2) ofertę wraz z załącznikami wykonawca dostarczy Zamawiającemu do jego siedziby z zachowaniem
prawidłowej formy pisemnej,
3) oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu
uważa się za złożone w danym terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem tego
terminu i została potwierdzona na piśmie (art. 27 ust. 2 upzp) na żądanie strony.
8. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się wykonawcami w sprawie przedmiotowego
postępowania są:
-Leszek Maciejowski – Z-ca Wójta Gminy
- Henryk Misterek - Podinspektor Referatu Gospodarki Gminnej
w godzinach urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek. od godz. 7.30 do 15.30,
wtorek od godz. 9.00 do 17.00; piątek od godz. 7.30 do godz. 14.00
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

I)
WADIUM
1) Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium
II)

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert.
11) OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY.
1) Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta ma
być napisana pismem maszynowym, komputerowym lub czytelnym pismem ręcznym.
4) Oferta musi obejmować całość zamówienia.
5) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
6) Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7) Oferta z załącznikami musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Do
oferty musi być dołączone pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do
podpisania oferty.
8) Wszystkie strony oferty muszą być kolejno ponumerowane oraz parafowane przez podpisującego
ofertę upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób trwały,
10) Do oferty muszą być dołączone w formie załączników dokumenty wyszczególnione w Rozdziale 6
niniejszej specyfikacji, złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie (opakowaniu), w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert. Koperta (opakowanie) ma być zaadresowana do Zamawiającego na adres podany w
rozdziale 1 niniejszej specyfikacji, opatrzona nazwą oraz adresem wykonawcy oraz tytułem
postępowania tj. „Organizowanie przewozów pasażerskich autobusami na trasie Imielin

-Tychy – Imielin linią 554”

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1) Termin składania ofert upływa dnia 20.12.2013r. o godzinie 10:00 .
2) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy: Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, pok. nr 201,
3) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na
wniesienie odwołania.
4) Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
5) Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy, w dniu 20.12.2013r. o godzinie 10:15, w sali narad pok.
nr 008.
6) Otwarcie ofert jest jawne.
7) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
8) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli przy
otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.
13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

Cenę należy wyliczyć na podstawie załączonego wykazu ilości wozokilometrów na terenie Gminy
Chełm Śląski zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy do SIWZ.
Do tej wartości należy doliczyć należny podatek VAT. Tak wyliczoną cenę należy podać w
Formularzu Ofertowym stanowiącej załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia,

Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia
a bez których nie można wykonać zamówienia.
Cenę oferty należy podać w złotych polskich PLN, cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
14. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH O KTÓRYCH MIOWA W ART 67
UST 1 PKT 6 U.PZP
Dopuszcza się wykonanie usług uzupełniających do 50 %.
15. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.
Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.
1) Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatry
wania , jeżeli:
- oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją – co do formy opracowania i treści,
- z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki
formalne określone niniejszą specyfikacją,
- złożone oświadczenia i dokumenty są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
- oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,
Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie kryterium:
–
cena brutto 1 wozokilometra – 100 %
–

Punkty za cenę zostaną wyliczone w/g następującego wzoru:
cena brutto minimalna
x 100 x waga procentowa
cena brutto badana
2) Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy ze względu na to, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego. Wykonawcy składający
oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
3) Jeżeli oferta wykonawcy zawierać będzie – zdaniem Zamawiającego – rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w
określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

17. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1) O wyniku postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali
się o udzielenie zamówienia oraz opublikuje go na swojej stronie internetowej.
2) O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
3) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą w
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty z
zastrzeżeniem przepisu art. 94 ust. 2 pkt 1 ppkt a) tj. gdy będzie złożona jedna oferta, nie później
jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

4) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylał się będzie od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert chyba, że w postępowaniu przetargowym złożono tylko jedną ofertę nie
podlegającą odrzuceniu lub upłynął termin związania ofertą.

18 .OGÓLNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
OGÓLNE WARUNKI UMOWY
Zamawiający wymaga, by wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w ogólnych
warunkach umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.
19 .INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA KTÓRE BĘDĄ OBWIĄZYWAŁY WYKONAWCĘ.
1. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać i wdrażać w życie obowiązki z BHP.
2. Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w zakresie kursowania
autobusów i w razie konieczności stosować się do ewentualnie powstałych ograniczeń w ruchu
drogowym
20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania, wykonawcy przysługują
środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych.
21 ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ.
1) Załącznik nr 1: Formularz ofertowy.
2) Załącznik nr 2: Ogólne warunki umowy.
3) Załącznik nr 3 Wykaz osób które będą wykonywały zamówienie lub będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia
4) Załącznik nr 4: Wykaz zamówień publicznych o charakterze tożsamym z przedmiotem
zamówienia wykonanych w ostatnich 5 latach
5) Załącznik nr 5; oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art 24 ust 1 ustawy
PZP
6) Załącznik nr 6; oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art 22 ust 1 pkt 1-4 ustawy
PZP
7) Załącznik nr 7; informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Zatwierdzam: .12.12.2013 r.
Wójt Gminy Chełm Śląski
Stanisław Jagoda

Załącznik nr 1
...................................................

dnia ...........................

pieczęć firmowa wykonawcy
Nr sprawy: II/16 /2013

FORMULARZ OFERTOWY
Przedmiot oferty :

Organizowanie przewozów pasażerskich autobusami
na trasie Imielin -Tychy – Imielin linią 554.
Zamawiający :
GMINA CHEŁM ŚLĄSKI
REPREZENTOWANA PRZEZ WÓJTA GMINY
Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2
Wykonawca :
..............................................................................................................................................
......................................................................................................................................

1.

Cena naszej Oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:

Cena 1 wozokilometra : …...............zł + VAT ..................... zł =.....................zł brutto
Termin wykonania zamówienia : od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r

1.
2.
3.
4.
5.

Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
Akceptujemy istotne postanowienia stron, zawarte w treści ogólnych warunków umowy na
realizację niniejszego zamówienia.
Zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty.
Uważamy się związani niniejszą ofertą na czas 30 dni.
W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej
konkurencji zgodnie z art. 89 ust.1 pkt.3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i art. 5-17
ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

6.

Zobowiązujemy się do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego w wyznaczonym

przez niego terminie.
7.

Akceptujemy termin płatności faktur .

8.

Nie zamierzam(y) powierzać podwykonacą żadnej części niniejszego zamówienia /
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom *:

L.p.

Nazwa części zamówienia

1.
2.
* niepotrzebne usunąć

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

Data : …...................... 2013 r

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

podpisy i pieczęć osób upoważnionych

Załącznik nr 2

Umowa nr GG/......................... /2013
zawarta w dniu .............................. 2013. w Chełmie Śląskim pomiędzy Gminą Chełm Śląski
w Chełmie Śląskim ul. Konarskiego 2 reprezentowaną przez Wójta Gminy Chełm Śląski
1) Stanisław Jagoda
zwanym dalej Zamawiającym:
a ...........................................................................................................................
Zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez :
- .........................................
o następującej treści
§1
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych
– przetarg nieograniczony.
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robót obejmujący
Organizowanie przewozów pasażerskich autobusami na trasie Imielin -Tychy – Imielin linią
554.
§2
Wykonawca świadczył będzie usługi komunikacyjne, zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiającego rozkładem, uwzględniającym rzeczywiste potrzeby mieszkańców Gminy Chełm
Śląski w zakresie zbiorowej komunikacji autobusowej.
§3
Ogólną ilość miesięcznych przebiegów (km) i kursów realizowanych na terenie Gminy Chełm
Śląski określa załącznik nr 1 do umowy. Wielkości te – w uzasadnionych przypadkach – mogą
podlegać korekcie na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.
§4
Podstawą do korzystania z przejazdów środkami komunikacyjnymi Wykonawcy, jest wykupiony
bilet miesięczny lub jednorazowy.
§5
Wykonawca zapewni dogodne warunki zakupu biletów jednorazowych i miesięcznych, poprzez
zorganizowanie na terenie Gminy Chełm Śląski sprawnie funkcjonującego systemu ich dystrybucji.
Na bieżąco również informować będzie pasażerów, o obowiązujących zasadach taryfowych i
cenach biletów oraz płynących z ich zakupu uprawnień.
§6
Wykonawca stosował będzie ceny biletów i ulgi przy ich zakupie, na poziomie nie mniej
korzystnym od stosowanych aktualnie przez przewoźników realizujących zadania przewozowe na
terenie Gminy Chełm Śląski (KZK – GOP).

§7
Konieczność dokonania zmiany cen biletów lub obowiązujących zasad taryfowych w okresie na
który zawarta została umowa, wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, poprzedzonego
przeprowadzeniem obustronnych negocjacji, w oparciu o wyczerpująco umotywowany wniosek
Wykonawcy.
§8
Wprowadzenie wynegocjowanej zmiany ceny biletów jednorazowych i miesięcznych lub też zasad
taryfowych, musi być poprzedzone uzyskaniem akceptacji Wójta Gminy Chełm Śląski.
§9
W ramach realizacji zadań stanowiących przedmiot umowy do obowiązków Wykonawcy należy:
a) przestrzeganie regularności kursowania i punktualności odjazdów autobusów
z przystanków, zgodnie z aktualnym rozkładem jazdy i tolerancji - 0.00 + 5 minut,
b) wyposażenie pojazdów w niezbędną ilość urządzeń dystrybucyjno – kontrolnych,
o jednakowym systemie działania
c) utrzymanie należytej sprawności technicznej pojazdów oraz ich estetyki wewnętrznej
i zewnętrznej
d) zapewnienie wyraźnego i ujednoliconego oznakowania pojazdów, poprzez
wyeksponowanie:
- wyraźnego napisu zawierającego numer linii i trasę jej przebiegu umieszczonego
z przodu pojazdu
- gablot z numerami linii umieszczonych z przodu, tyłu i prawego boku autobusu,
czytelnych z zewnątrz i wewnątrz pojazdu.
Oznakowanie autobusu winno być na tyle skuteczne, by jego treść była czytelna z odległości
co najmniej 50 metrów, zarówno w dzień jak i w nocy
e) dbałość o estetykę, czystości i aktualną, treść informacji zawartych w przystankowych
rozkładach jazdy
f) prowadzenie bieżącej kontroli biletów w pojazdach i powiązanie jej z permanentną
obserwacją wykorzystania oferty przewozowej w poszczególnych kursach
g) wnioskowanie – na podstawie posiadanych wyników obserwacji o konieczności
zwiększenia oferty przewozowej, likwidacji lub przesunięć czasowych poszczególnych
kursów
h) wprowadzanie zmian w rozkładach jazdy w ciągu 14 dni od daty dokonania uzgodnień
w tym zakresie z Zamawiającym
i) akceptacja, przestrzeganie i realizacja doraźnych zmian w rozkładach jazdy,
spowodowanych działaniem sił wyższych (śnieżyca, mgła, wypadki lub kolizje drogowe,
objazdy itp.) - wprowadzonych poleceniami służb upoważnionych przez Zamawiającego
j) ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za szkody wynikłe z ruchu pojazdów
i przewozu pasażerów przy uwzględnieniu obowiązujących zasad wynikających
z obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
k) udostępnienie na żądanie Zamawiającego, dokumentacji dotyczącej świadczonych usług
w terminie do 20 dni po zakończeniu miesiąca w którym zadania były realizowane.
§ 10
W przypadkach określonych w § 9 pkt. „i” służby eksploatacyjne Wykonawcy, mają również
prawo dokonania zmian przebiegu trasy danej linii lecz muszą o tym fakcie powiadomić
Zamawiającego.
§ 11
W przypadku przerwania przez Wykonawcę realizacji przewozów określonych w obowiązującym
rozkładzie jazdy – Zamawiający zaangażuje do ich wykonania inne podmioty gospodarcze,

a poniesionymi z tego tytułu kosztami obciąży Wykonawcę.
§ 12
Za wykonane przewozy, Zamawiający uiści Wykonawcy zapłatę za każdą jednostkę przebiegu,
zrealizowanego w granicach administracyjnych Gminy Chełm Śląski, zgodnie z obowiązującym
rozkładem jazdy.
W okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. Wyniesie …....zł za 1 km wraz z VAT.
Niedopuszczalne jest obciążenie Zamawiającego kosztami zjazdów awaryjnych, ani też dojazdów.
§ 13
Należność wynikającą z § 12 Wykonawca otrzymywał będzie z budżetu Gminy w terminie do
14 dni od dostarczenia Zamawiającemu faktury oraz zawierającej każdorazowo wyliczoną
należność i wyszczególnioną kwotę podatku VAT wraz z wykazem zrealizowanych i utraconych
kursów oraz jednostek przebiegu, w stosunku do założeń planowych miesiąca podlegającego
rozliczeniu. Bez rozliczenia faktura podlega zwrotowi bez uregulowania należności.
§ 14
W przypadku nieterminowego regulowania płatności przez Zamawiającego, Wykonawcy
przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.
§ 15
Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania następujących kar umownych:
a) za realizację kursu z przekroczeniem tolerancji czasowej
określonej w § 9 pkt. „a”
b) za brak lub niesprawność urządzeń kontrolno – dystrybucyjnych
zgodnie z § 9 pkt. „b”
c) za brak przepisów porządkowych i cennika
d) za braki w oznakowaniu pojazdu z § 9 pkt. „d”
e) za nie wykonanie lub nie ukończenie kursu
(z przyczyny zależnej od Wykonawcy)
f) za brak czystości zewnętrznej i wnętrza pojazdu w dni pogodne
w momencie rozpoczęcia realizacji zadań na linii

35,- zł
25,- zł
25,- zł
30,- zł
45,- zł
45,- zł

§ 16
Kary umowne, stosowane będą w oparciu o dokumentację sporządzoną przez służbę kontrolną
działającą z ramienia Urzędu Gminy Chełm Śląski oraz dane zawarte w dokumentach
eksploatacyjnych Wykonawcy.
§ 17
Ustala się termin realizacji umowy od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014 r.
§ 18
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 19
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie przestrzegania przez
Wykonawcę ustaleń w niej zawartych w terminie 30 dni licząc od dnia dostarczenia wypowiedzenia
umowy Wykonawcy.
§ 20
Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających

z niniejszej umowy.
§ 21
W sprawach nie uregulowanych treścią niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§ 22
Ewentualne spory wynikające z umowy, będą poddane rozstrzygnięciu przez właściwy terenowo
i rzeczowo sąd dla Zamawiającego.
§ 23
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy ................/2013

Wykaz ilościowy wozokilometrów w granicach administracyjnych
gminy Chełm Śląski w zestawieniu miesięcznym.
Długość trasy w granicach administracyjnych gminy 9,7 km oraz
dodatkowo (wyszczególnione kursy) – zjazd do Małego Chełmu 5,0 km:
F – 339,50 km x ilość dni

35 kursów

C – 155,2 km x ilość dni

16 kursów

F–

11 kursów

55,0 km x ilość dni

Dokładna ilość wozokilometrów będzie miesięcznie rozliczana
w zależności od ilości wykonanych kursów zgodnie z zatwierdzonym
rozkładem jazdy i uzależniona od ilości dni roboczych i wolnych od pracy.
Powyższe ilości są wielkościami orientacyjnymi.
F dni robocze
C dni wolne od pracy i święta

Załącznik nr 3

..................................................
(miejscowość, data)

Nr sprawy: II/16 /2013

Wykaz
osób które będą wykonywały zamówienie lub będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia
Nazwa oferenta:

..............................................................................................................................
Adres oferenta:
..............................................................................................................................
Nr telefonu: ................................................, telefaksu/faksu: ...............................
Zatrudnienie: - ogółem: ...................................................................................
- personel kierowniczy: ..........................................................
- .................................................................................................
Proponowany personel techniczny dla realizacji przedmiotowego zamówienia:
Lp.

Imię i Nazwisko

Wykształcen Rodzaj uprawnień/numer
ie

Oświadczamy iż dysponujemy …....(szt)autobusami które są przeznaczone do realizacji zadania
...........................................................
(podpisy osób uprawnionych, pieczęcie)

Załącznik nr 4

...................................................
(miejscowość, data)
Nr sprawy: II/16/2013

Wykaz zamówień publicznych
o charakterze tożsamym z przedmiotem zamówienia
wykonanych w ostatnich 5 latach
Lp.
1.

Nazwa zleceniodawcy (adres)
i zakres ilość wozokilometrów /
miesiąc
2.

Termin
realizacji

Całkowita wartość
zamówienia

3.

4.

................................................................
(podpisy osób uprawnionych, pieczęcie)

Załącznik nr 5

Pieczęć firmowa Wykonawcy

Nr sprawy: II/16/2013

Oświadczenie
Nazwa Wykonawcy.............................................................................................................................
Siedziba (adres).................................................................................................................................
Telefon................................................FAX........................................KRS..........................................

PRZYSTĘPUJĄC DO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA

Organizowanie przewozów pasażerskich autobusami na trasie Imielin -Tychy – Imielin linią 554.

Działając w imieniu..............................................................................................................................
zwanego dalej ”Wykonawcą” i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art 24 ust 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U.2013 poz 907 z póź zm

…...................................................
Miejscowość , data

…..................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela (i) wykonawcy

Załącznik nr 6

Pieczęć firmowa Wykonawcy

NR SPRAWY: II/16/2013
O ŚWIADCZENIE
Nazwa Wykonawcy.............................................................................................................................
Siedziba (adres).................................................................................................................................
Telefon................................................FAX........................................KRS..........................................

PRZYSTĘPUJĄC DO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA

Organizowanie przewozów pasażerskich autobusami na trasie Imielin -Tychy –
Imielin linią 554.

Oświadczam(y), że :
Stosownie do treści art 44 w zw.z art 22 ust 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień
publicznych (tj Dz.U.2013 poz 907 z póź zm.) spełniam (y) warunki dotyczące
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadania niezbędnej wiedzę i doświadczenie
3.

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,

4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

…...................................................
Miejscowość , data

…..................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela (i) wykonawcy

Załącznik nr 7
Pieczęć firmowa Wykonawcy
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
składana na podstawie art 26 ust 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
2013 poz. 907 z poź zm.)
Oświadczenie
Nazwa Wykonawcy.............................................................................................................................
Siedziba (adres).................................................................................................................................
Telefon................................................FAX........................................KRS..........................................
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą
Organizowanie przewozów pasażerskich autobusami na trasie Imielin -Tychy – Imielin linią 554.
- Oświadczam (y) że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy dnia 16 lutego 2007 o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50 poz 331 z póź. zm.)o której mowa w art 24 ust 2 pkt 5 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz 907 z póź zm.) *
- oświadczam że należę do grupy kapitałowej i składam listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej .*
* niepotrzebne skreślić
ilekroć w ustawie z 16 litego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 50 poz 331 z póź zm ) jest
mowa o grupie kapitałowej rozumie się to wszystkich przedsiębiorców którzy są kontrolowani w sposób
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę w tym również tego przedsiębiorce .

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*
Lp

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

1
2
3
4

…...................................................
Miejscowość , data

…...........................................................
podpis(y)

