SPECYFIKACJA
istotnych warunków zamówienia publicznego dotyczącego świadczenia usług
transportowych.

I.

Gmina Lutocin – reprezentowana przez Wójta Gminy Lutocin.
Adres zamawiającego – Lutocin ul. Poniatowskiego 1 tel. 023 6581001,
Fax 023 6581001, 09-317 Lutocin

II.

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony.

III.

Opis przedmiotu zamówienia:

Dowóz i odwóz dzieci do szkół i ze szkół na terenie gminy Lutocin. Dzienna łączna
długość trasy 158 km. Łączny czas dowozu i odwozu 2 godziny.

IV.

Termin wykonania zamówienia: 01 września 2009 do 25 czerwca 2010 roku.

V.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oświadczenia w trybie art. 22
ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków przez
wykonawców dokonywana będzie na druku ZP-17 stanowiącym załącznik do
protokołu poprzez skreślenie lub pozostawienie wyrazu „spełnia”.

VI.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Podpisanie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 24 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat usług zbliżonych charakterem i
zakresem do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia (minimum
3 zadania) z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania.
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
1. Zamawiający gwarantuje porozumiewanie się w sprawie zamówienia
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku gdy przekazywanie
dokumentów następuje faksem lub drogą elektroniczną zamawiający żąda, aby
informacje te i dokumenty były potwierdzone pisemnie lub w drodze
elektronicznej
opatrzone
bezpiecznym
podpisem
elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
2. Osobą do bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami jest: Stanisław
Błaszkiewicz inspektor UG, pokój nr 3, tel. (023) 6581001, e-mail:
zamowienia.publiczne@lutocin.i-gmina.pl

VII.

VIII.

Wymagania dotyczące wadium: Oferenci zobowiązani są do wpłacenia wadium w
wysokości 1.650,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100
groszy) w terminie do 07 sierpnia 2009 roku godz. 10.00. Wadium można wpłacać
w kasie Urzędu Gminy w Lutocinie w gotówce, obligacjach państwowych,
poręczeniach instytucji kredytowych lub innej formie dopuszczonej ustawą Prawo
zamówień publicznych.

IX.

Termin związania z ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. do dnia 07 września 2009 roku.

X.

Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Wymagane jest zamieszczenie
oferty w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie. Koperta zewnętrzna powinna być
adresowana na adres zamawiającego i oznaczona jako: „Przetarg nieograniczony
na świadczenie usług transportowych”.

XI.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Termin składania ofert upływa 07 sierpnia 2009 roku godz. 10.00.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Lutocinie ul.
Poniatowskiego 1, pokój nr 6 – sekretariat.
3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07 sierpnia 2009 roku godz. 10.15 w
siedzibie zamawiąjącego pokój nr 11.

XII.

Opis sposobu obliczenia ceny:
Cena oferty najniższej x100
Cena =
-----------------------------------Cena oferty badanej

XIII.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Przy wyborze oferty komisja przetargowa będzie się kierować niżej
przedstawionymi kryteriami:
a). cena – 100 %
Oferta z najniższą ceną uzyska max ilość punktów.
XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Zaakceptowany projekt umowy poprzetargowej.
XV.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %
wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór
umowy, zamówienia publicznego na takich warunkach:
Wzór umowy stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia:
1. Prawo do wyjaśnień.
2. Protestów.
XVIII. Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem aukcji elektronicznej.
2. Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@lutocin.i-gmina.pl

Lutocin,2009-06-30

Sporządził:

Zatwierdził:

UMOWA
poprzetargową zawarta w dniu ....................... 2009 roku pomiędzy Gminą Lutocin
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy – lek. wet. Ryszard Gałka, w kontrasygnacie Skarbnika Gminy –
Agnieszka
Zakrzewska,
zwanym
dalej
Zamawiającym,
a ....................................................................................................................................................
...
reprezentowanym przez ............................................................................................................
zwanym w dalszej części Wykonawcą o następującej treści:
§ 1.
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług
przewozowych polegających na dwożeniu dzieci do Szkół oraz odwożeniu ze Szkół z
terenu gminy Lutocin stanowiącym załącznik do umowy wg tras.
2. Harmonogram dowozu może ulec zmianie zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem
Zamawiającego.
3. Przewóz będzie dokonywany w przewozach regularnych, na podstawie biletów
miesięcznych.
§ 2.
Wykonawca wykona usługę własnymi autobusami sprawnymi pod względem technicznym i
przystosowanym do przewozu ludzi.
§ 3.
Wykonawca do dnia podpisania umowy dostarczy CERTYFIKAT KOMPENTENCJI
ZAWODOWYCH, który będzie stanowić załącznik do niniejszej umowy.
§ 4.
1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień 01 września 2009 roku.
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień 25 czerwca 2010 roku.
3. Umowa obowiązuje w dni, w których prowadzone będą zajęcia dydaktyczno –
wychowawcze.
1.

2.

3.
4.

§ 5.
Strony ustalają, że rozliczenie nastąpi zgodnie z następującą stawką : ........ zł. Netto +
podatek VAT 7% ..... zł = ....... zł. Za 1 km Brutto
(słownie: ...........................................................................................................................
.............).
Strony ustalają, że łączna wartość wynagrodzenia (z tytułu zawartej umowy) w
miesięcznym okresie rozliczeniowym wynika z iloczynu przejechanych km (w dniach
nauki) i stanowi za 1 km, na którą to wartość zostaną wydane bilety miesięczne dla
wszystkich dzieci zgłoszonych do przewozu według kursów ustalonych w załączniku.
Cena określona w pkt. 1 nie ulegnie zmiany w okresie obowiązywania umowy.
Za usługę strony będą rozliczać się fakturami VAT, wystawionymi przez Wykonawcę,
w terminie 14 dni od daty ich wystawienia na Urząd Gminy, ul. Poniatowskiego 1, 09317 Lutocin, NIP: 569-10-52-219.

5. Rozliczenie dokonywane będzie na podstawie liczby kilometrów przejechanych w
trakcie dowożenia. Strony zastrzegają, że dzienna łączna długość trasy nie przekroczy
158 km.
6. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy.
§ 6.
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi
przez zapłatę kar umownych przez Zamawiającego, w wysokości ........ zł.
( słownie: ..........................................................................................................................
...............) za każdy dzień, które potrącone z zabezpieczenia określonego w § 7 pkt. 14.
2. Odpowiedzialność o której mowa w pkt. 1 zostanie wyłączona, jeżeli niewykonanie
lub nienależyte wykonanie usługi przez Wykonawcę nastąpi z przyczyn od niego nie
zawinionych, a w szczególności w przypadku działania siły wyższej (np. huragany,
śnieżyce, ulewne deszcze) lub zagrożenia życia i zdrowia.
1.

2.

3.
4.

§ 7.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%
kwoty świadczonych usług tj. (158 efektywna dzienna ilość km x cena za 1 km ....... x
186 ilość dni przejazdu) ....................zł x 5% = .................................. zł
(słownie: ..........................................................................................................................
..............).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (kaucja gwarancyjna) utworzona
zostanie z jednorazowej wpłaty gotówkowej w dniu zawarcia umowy w wysokości
zwróconego wadium oraz 10% potrąceń pierwszych faktur do wysokości kaucji
gwarancyjnej. Dopuszcza się również wniesienie zabezpieczenia w pozostałych
formach przewidzianych prawem.
W przypadku stosowania kar, o których mowa w § 6 zabezpieczenie będzie
uzupełniane do pełnej wysokości z kolejnych faktur.
Zabezpieczenie, o którym mowa, w pkt. 1 zostanie zwrócona w terminie 14 dni od
daty zakończenia obowiązywania umowy.

§ 8.
1. Zmiana warunków umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnej.
2. Każdej ze stron przysługuje możliwość rozwiązania umowy z końcem miesiąca za 30
dniowym okresem wypowiedzenia.
3. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym po jednym dla
każdej ze stron.
§ 9.
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów, wynikłych z tej umowy, jest Sąd Rejonowy w
Mławie.

Zamawiający:

Wykonawca:

Załącznik nr .......... do SIWZ
...............................................
(pieczęć wykonawcy)

Oświadczenie
w trybie art. 24 i art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych
Ja niżej podpisany, reprezentujący firmę:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
składającą ofertę do przetargu:
Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do szkół i ze szkół na terenie gminy Lutocin.
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164, poz. 1163) oświadczamy, że:
1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 24
ww. ustawy.

..................................... ,dn.............................
....................................................................
(podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy)

HARMONOGRAM
1. Dowozu i odwozu dzieci do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Lutocinie i
Samorządowego Gimnazjum w Lutocinie na trasie: Pietrzyk, Głęboka, Szoniec,
Dębówka, Lutocin.
2. Dowozu i odwozu dzieci do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Przeradzu Małym
i Samorządowego Gimnazjum w Lutocinie na trasie: Chromakowo-Paulinowo,
Chromakowo, Przeradz Nowy, Przeradz Wielki, Parlin, Lutocin.
3. Dowzu i odwozu dzieci do Samorządowych Szkół Podstawowych w Swojęcinie,
Jonnem, Lutocinie i Samorządowym Gimnazjum w Lutocinie na trasie: Swojęcin –
wybudowania, Swojęcin, Młudzyn, Swojęcin, Obręb,Swojęcin, Zimolza, Jonne,
Felcyn, Elżbiecin, Lutocin.
4. Dowozu i odwozu dzieci do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Lutocinie i
Samorządowego Gimnazjum w Lutocinie na trasie: Lutocin, Boguszewiec, Chrapoń,
Dębówka, Lutocin.
5. Dowozu i odwozu dzieci do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Lutocinie i
Samorządowego Gimnazjum w Lutocinie na trasie: Lutocin, Mojnowo, Lutocin.
6. Dowozu i odwozu dzieci do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Lutocinie i
Samorządowego Gimnazjum w Lutocinie na trasie: Lutocin, Seroki, Lutocin.
7. Dowozu i odwozu dzieci do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Raczynach na
trasie: Pietrzyk, Raczyny, Pietrzyk.

ILOŚĆ DNI DZIECI DOWOŻONYCH DO SZKÓŁ
W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH
W ROKU SZKOLNYM 2009/2010.

Rok 2009
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

- 22 dni
- 22 dni
- 20 dni
- 16 dni

Rok 2010
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec

– 20 dni
– 10 dni
– 23 dni
– 18 dni
– 20 dni
– 15 dni

Ilość dzieci dowożonych do szkół z terenu gminy Lutocin
wg tras rok szkolny 2009/2010:
Trasa nr I.
1.
2.
3.
4.

Pietrzyk – 0,
Głęboka – 4 osoby S.S.P. Lutocin, 1 osoba Samorządowe Gimnazjum Lutocin,
Szoniec – 11 osób S.S.P. Lutocin, 6 osób Samorządowe Gimnazjum Lutocin,
Debówka – 20 osób S.S.P. Lutocin, 8 osób Samorządowe Gimnazjum Lutocin,

Trasa nr II.
1. Chromakowo – 17 osób S.S.P. Przeradz Mały, 9 osób Samorządowe Gimnazjum
Lutocin,
2. Przeradz Nowy – 18 osób Samorządowe Gimnazjum Lutocin,
3. Przeradz Wielki – 11 osób Samorządowe Gimnazjum Lutocin,
4. Parlin – 8 osób S.S.P. Lutocin, 5 osób Samorządowe Gimnazjum Lutocin,

Trasa III.
1.
2.
3.
4.
5.

Swojęcin – 12 osób Samorządowe Gimnazjum Lutocin,
Młudzyn – 10 osób S.S.P. Swojęcin
Obręb – 13 osób S.S.P. Swojęcin, 1 osoba Samorządowe Gimnazjum Lutocin,
Poniatowo – 0,
Zimolza – 4 osoby Samorządowe Gimnazjum Lutocin, 6 osób S.S.P. Swojecin Filia
Jonne,
6. Jonne – 7 osób S.S.P. Lutocin, 13 osób Samorządowe Gimnazjum Lutocin,
7. Felcyn – 10 osób S.S.P. Lutocin, 10 osób Samorządowe Gimnazjum Lutocin, 4 osób
S.S.P. Swojęcin Filia Jonne
8. Elżbiecin – 1 osoba S.S.P Lutocin, 1 osoba Samorządowe Gimnazjum Lutocin,

Trasa IV.
1. Chrapoń – 8 osób S.S.P. Lutocin, 16 osób Samorządowe Gimnazjum Lutocin,
2. Boguszewiec – 8 osób S.S.P. Lutocin, 2 osoby Samorządowe Gimnazjum Lutocin,

Trasa V.
1. Mojnowo – 20 osób S.S.P. Lutocin, 10 osób Samorządowe Gimnazjum Lutocin,

Trasa VI.
1. Seroki – 14 osób S.S.P. Lutocin, 6 osób Samorządowe Gimnazjum Lutocin,

Trasa VII.
1. Pietrzyk – 22 osoby S.S.P. Raczyny,
Lutocin, 2009-06-30

Sporządził:

Zatwierdził:

KALKULACJA
Koszty poniesione za dowóz i odwóz dzieci w sezonie wrzesień 2008 roku do czerwca 2009
roku w kwocie – 140.303,63

zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy trzysta trzy złote

sześćdziesiąt trzy grosze).
Kosztów dowozu i odwozu dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Lutocin (koszt
szacunkowy) na okres od 01 września 2009 do 25 czerwca 2010 roku powiększony o 2,9 %
inflacji w stosunku do roku 2008.
1. Długość dziennej efektywnej trasy przewozu – 158 kilometrów.
2. Liczba dni zajęć szkolnych w okresie objętym zamówieniem - 186 dni.
3. Cena jednostkowa za 1 km ustalona na podstawie wywiadu dostawców świadczących
usługi transportowe 5,54 zł (słownie: pięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze).
4. Ogólna wartość zamówienia – (158 km x 5,54 zł) x 186 dni = 162.809,52 zł. (słownie:
sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze).
Wartość brutto – 162.809,52 zł
Wartość netto - 152.158,43 zł.
Podatek VAT -

10.651,09 zł.

Lutocin, 2009-06-30
Sporządził:

Zatwierdził:

Lutocin, 2008-06-11

Pan
Dyrektor
Samorządowego
Gimnazjum
w Lutocinie

Zwracam się z uprzejmą prośbą o sporządzenie w terminie do 19 czerwca 2008 roku
wykazu uczniów dowożonych z poszczególnych miejscowości z terenu gminy podległych
Pana placówce oświatowej.
Powyższe dane są niezbędne do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na „dowóz i
odwóz uczniów” na rok szkolny 2008-2009.

