Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
http:/www.bip.bobolice.pl/ w dziale Gospodarka zakładka Zamówienia publiczne

Bobolice: Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów
niepełnosprawnych z terenu Gminy Bobolice
do placówek oświatowych w roku szkolnym 2013/2014
Numer ogłoszenia: 141175 - 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bobolice, ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice, woj.
zachodniopomorskie, tel. 94 34 58 401, faks 94 34 58 420.
 Adres strony internetowej zamawiającego: www.bobolice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi w zakresie dowozu i
odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Bobolice do placówek oświatowych w roku
szkolnym 2013/2014.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest: 1) Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Bobolice do
wskazanych przez Zamawiającego placówek oświatowych. Przewożone dzieci niepełnosprawne będą
odbierane i odwożone do miejsca zamieszkania lub z miejsca w jego pobliżu, wskazanego przez
rodzica/opiekuna dziecka. 2) Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany wg CPV 60130000-8 usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób. 3) Liczba uczniów wstępnie
przewidywanych do dowozu : a) np. do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie ul. Rzeczna
5 oraz miejscowości ich zamieszkania : Świelino - 2 uczniów Jadwiżyn - 1 uczeń Dargiń - 1 uczeń b)
np. do dowozu do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Koszalinie ul.
Wyspiańskiego 4 oraz miejscowości ich zamieszkania: Kłanino - 1 uczeń c) np. do Zespołu Szkół nr
12 ul. Połczyńska 71 A Kłanino - 1 uczeń 4) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian ilości
dowożonych uczniów (adresów dowozu i odwozu) oraz ilości placówek oświatowych. W razie
konieczności dowozu innych dzieci, których rodzice zapiszą do szkoły w trakcie roku szkolnego lub
rezygnacji z dowozu dzieci przewidzianych do przewozu (pkt.1 ppkt. 3), szacunkowa liczba
kilometrów może ulec zmianie. 5) Przedmiot zamówienia stanowi jedną, niepodzielną całość. 2.
Podstawa sporządzenia oferty to m.in.: 1) Zamawiający przyjmuje liczbę kilometrów na dowóz i
odwóz uczniów do placówek na około 110 km dziennie. 2) Przewozy dotyczą dni w każdym roku
szkolnym 2013/2014, w których odbywają się zajęcia szkolne, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego
województwa zachodniopomorskiego oraz rozporządzeniem MEN z dnia 18 kwietnia 2002 r. w
sprawie organizacji roku szkolnego. 3) Zamawiający wymaga, aby uczniowie dowiezieni byli do
placówki do godz. 8:00 oraz odebrani z placówki od godz. 15:00 do godz. 16:00. 4) Przewóz
realizowany będzie pod opieką opiekuna zatrudnionego przez Zamawiającego. 5) Zamawiający
zastrzega sobie, by pojazd służący do przewozu uczniów wyposażony był w co najmniej 9 (dziewięć)
miejsc siedzących. Siedzenia pasażerów muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa. W razie
potrzeby dowozu dzieci niepełnosprawnych ruchowo, pojazd musi zapewnić warunki umożliwiające
transport dzieci na wózkach inwalidzkich. 6) W ofercie należy podać cenę jednostkową brutto za 1
(jeden) km. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty. 7) Zamawiający będzie pokrywał tylko koszty
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przejechanych kilometrów w ramach dowozu dzieci z miejsca ich zamieszkania (lub miejsca w jego
pobliżu) do placówek oświatowych i z powrotem. Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów innych
przejazdów, tj. z punktu postoju pojazdu do miejsca zamieszkania dziecka, z miejsca zamieszkania
dziecka do miejsca postoju pojazdu, z punktu postoju do placówek oświatowych oraz z placówek
oświatowych do miejsca postoju pojazdu. 3. Pozostałe obowiązki Wykonawcy niezbędne do
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 1) Wykonawca ma obowiązek wykonać usługę z
należytą starannością i zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy. Wykonawca zapewni
wykwalifikowaną siłę roboczą, sprzęt, środek transportu oraz wszelkie przedmioty niezbędne do
prawidłowego wykonania usługi. Wykonuje i utrzymuje w należytym stanie i na swój koszt środek
transportu, dokonuje na swój koszt bieżących napraw, konserwacji oraz badań. Ponosi pełną
odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków transportu pasażerów. 2)
Pojazd przeznaczony do realizacji usługi musi spełniać warunki techniczne, musi być zarejestrowane
zaś jego dowód rejestracyjny jest ważny przez cały okres realizacji umowy (posiada aktualne badanie
techniczne zgodnie z art. 82 Prawa o ruchu drogowym). Przewóz uczniów musi odbywać się
pojazdem dostosowanym do przewozu uczniów niepełnosprawnych, spełniającym przewidziane
przepisami prawa wymagania dotyczące przewozu dzieci. Musi odpowiadać wymogom, które reguluje
§ 22 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2003r., nr 32, poz. 262
ze. zm.) oraz oznakowane zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.
U. z 2005r., nr 108, poz. 908 ze zm.). 3) Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu pełną
dostępność do świadczonej usługi. Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać wszystkie
nieprawidłowości występujące w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia i uzgadniać ewentualne
zmiany. W przypadku niesprawności środka transportu z jakichkolwiek przyczyn na Wykonawcy
ciąży obowiązek zapewnienia na swój koszt zastępczego środka transportu, spełniającego te same
warunki techniczne i wymagania przewidziane przepisami prawa, w celu właściwej realizacji umowy..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 Zamawiający przewiduje udzielenia Wykonawcy usług zamówień uzupełniających,
stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca
zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 19.07.2013 r. do godziny 11:00. Wadium może być
wnoszone w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w
pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: BBS w Darłowie Oddział w Bobolicach nr: 49
8566 1013 0200 2020 2001 0003 z dopiskiem WADIUM - PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
ŚWIADCZENIE
USŁUGI
W
ZAKRESIE
DOWOZU
I
ODWOZU
UCZNIÓW
NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY BOBOLICE DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin
wniesienia uznaje się chwilę (godzinę minutę) uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5. W
przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego
wniesienie wadium należy złożyć w osobnej kopercie - opisanej WADIUM - PRZETARG
NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE DOWOZU I ODWOZU
UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY BOBOLICE DO PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 załączając ją do oferty lub składając
bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Bobolicach ul. Ratuszowa 1, 76 - 020
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Bobolice w dni powszednie w terminie do dnia 19.07.2013 r. do godz. 11:00 w pok. nr 12 - sekretariat.
6. Wadium w formie gwarancji/poręczenia powinno być sporządzona zgodnie z obowiązującym
prawem i powinno zawierać: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta
gwarancji/poręczyciela
(Zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela
(banku
lub
instytucji
ubezpieczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib; określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona
gwarancją/poręczeniem, kwotę gwarancji/poręczenia, termin ważności gwarancji/poręczenia,
bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na pierwsze żądanie
Zamawiającego, w okolicznościach zawartych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Gwarancja/poręczenie musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego)
przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego
identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska). 7.
Każda forma wadium musi gwarantować Zamawiającemu natychmiastowe i bezwarunkowe uzyskanie
kwoty wadium, po zaistnieniu przesłanek zatrzymania wadium. 8. Zamawiający zwraca wadium
wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego
wniesienia żądano. 10. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
Zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania
umowy. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium
przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego. 13. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Pzp, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni,
że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie (art. 46 ust. 4a). 15. Zamawiający zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania
umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 16.
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 17. W
przypadku konsorcjum: wadium wnoszone jest przez konsorcjum lub uprawnionego
pełnomocnictwem członka konsorcjum. 18. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób
określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy, a
jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o gdy Wykonawca wykaże, że posiada odpowiednie uprawnienia w szczególności
koncesję, zezwolenie lub licencję do wykonywania (na terenie Polski) transportu
drogowego osób, ważne na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z
ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 125,
poz. 1371 ze zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. 2012, poz. 1137 ze zm.)
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o gdy Wykonawca wykaże, że wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonuje należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
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okresie co najmniej 1 (jedną) główną usługę polegającą na przewozie dzieci
niepełnosprawnych do placówek oświatowych o wartości nie mniejszej niż 50.000,00
zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 brutto) w ramach jednej
umowy.W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona
będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską na
podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli
Kursów Narodowego Banku Polskiego, dla danej waluty, z daty wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania
Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu
publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym
dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z
ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować w realizacji
przedmiotu zamówienia min. 1 pojazdem przystosowanym do przewozu dzieci
niepełnosprawnych o ilości miejsc pasażerskich minimum 9. Przewóz uczniów musi
odbywać się pojazdem dostosowanym do przewozu uczniów niepełnosprawnych,
spełniającym przewidziane przepisami prawa wymagania dotyczące przewozu dzieci.
Musi odpowiadać wymogom, które reguluje § 22 rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów
oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 ze zm.)
oraz oznakowane zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. 2012, poz. 1137 ze zm.)
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować w realizacji
przedmiotu zamówienia min. 1 (jedną) osobą na stanowisku kierowcy, posiadający
uprawnienia do transportu drogowego osób, wymagane ustawą z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 ze zm.) oraz
ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 r., poz.
1137 ze zm.)
 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o a) gdy Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe w wysokości nie niższej niż
50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), b) gdy Wykonawca
wykaże, że posiada opłaconą polisę na kwotę nie niższą niż 100.000,00 PLN (słownie:
sto tysięcy złotych 00/100) na jedno i na wszystkie zdarzenia, a w przypadku jej braku
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia. W sytuacji, gdy fakt opłacenia składek nie wynika z samej
treści polisy Wykonawca winien załączyć do polisy inny dokument potwierdzający
odprowadzenie stosownych składek np. wyciąg z konta bankowego, rachunek. W
przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w
walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską na podstawie
średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów
Narodowego Banku Polskiego, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający
uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym
w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie
opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli
przed wszczęciem postępowania.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
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III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności
koncesje, zezwolenia lub licencje;
 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;
 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie
do dysponowania tymi zasobami;
 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z 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,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej
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niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym
dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, 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 wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: 1) Formularz ofertowy. 2) Dowód wniesienia
wadium. 3) Pełnomocnictwo zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wystawione dla osoby
(osób) upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, o ile nie wynika ono z przedstawionych dokumentów (dotyczy sytuacji
określonych w SIWZ, Rozdział A pkt. XIII pkt. 3 ppkt. 1 lub w przypadku składania oferty wspólnej
pkt. IX pkt. 6 ppkt. 2).
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SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do
SIWZ. Wzór umowy nie może być zmieniony ani modyfikowany przez Wykonawcę. W przypadku
nie dołączenia do oferty umowy zawartej między Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o
udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo jej żądania, jeżeli ich oferta zostanie
wybrana, przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia. Umowa powinna zawierać, co
najmniej: zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim
zakresem realizację przedmiotu zamówienia, określenie zakresu działania poszczególnych stron
umowy, czas obowiązywania umowy, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum,
nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. Zgodnie z art.144 ust. 1 i 2 zakazuje się
istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej
zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki tej zmiany. Zmiana umowy
dokonana z naruszeniem ust.1 podlega unieważnieniu. 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany
umowy, bez skutków finansowych i prawnych dla Zamawiającego, obejmujących w szczególności
wszystkie roszczenia odszkodowawcze Wykonawcy wobec Zamawiającego, w przypadku: a) Zmiany
danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy. W razie zaniedbania przez Wykonawcę
obowiązku złożenia informacji o zmianie siedziby, doręczenie wszelkiej korespondencji pod znanym
Zamawiającemu adresem, ma skutek prawny. b) Wystąpienia siły wyższej, w szczególności:
katastrofy, awarie, akty wandalizmu. Siła wyższa stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i
niezależne od woli Stron, lub też takie, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia,
uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas,
któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. W przypadku
wystąpienia siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą
stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie to możliwe, przedstawi nie budzące wątpliwości dokumenty
potwierdzające jej wystąpienie. Obie Strony niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej informacji
uzgodnią tryb dalszego postępowania. W takich szczególnych przypadkach Wykonawca zobowiązany
będzie w uzgodnieniu z Zamawiającym do powiadomienia mieszkańców o okresowych zmianach.
Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu
umowy będące bezpośrednio następstwem okoliczności, które stanowią skutek działania siły wyższej.
c) W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzenia
oferty, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, np. zmiany
obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do
aktualnego stanu prawnego. 2. Zamawiający zastrzega, że jakakolwiek zmiana stawki VAT
(zwiększenie lub zmniejszenie) wynikająca z przepisów powszechnie obowiązujących nie wymaga
zmiany treści umowy. Cena brutto zostanie każdorazowo ustalona w oparciu o stawki VAT
obowiązujące w dniu wystawienia faktury (w dniu powstania obowiązku podatkowego). Wszystkie
zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem okoliczności
określonych we wzorze umowy. Wykonawca podpisujący ofertę przedłoży dokumenty, z których
wynika potwierdzenie reprezentacji i umocowania do podpisania oferty (umowy).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http:/www.bip.bobolice.pl/ w dziale Gospodarka zakładka Zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w
Bobolicach, ul. Ratuszowa 1, 76 - 020 Bobolice, sekretariat - pokój nr 12, I piętro.
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IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.07.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1, 76 - 020 Bobolice,
sekretariat - pokój nr 12, I piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% maksymalnej wartości nominalnej
zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: nie

ZASTĘPCA BURMISTRZA
GRAŻYNA WIATER - UBYSZ
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