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RI.271.24.2013
ZA M A W I A J Ą C Y:
GMINA JELCZ-LASKOWICE
UL. WITOSA 24
55-230 JELCZ-LASKOWICE
_____________________________________________

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
p.n.

Świadczenie usług przewozowych w komunikacji  miejskiej na terenie Miasta Jelcz-Laskowice oraz przyległych miejscowości .




Wartość szacunkowa zamówienia   przekracza równowartość kwoty  200  tys.€







                                                                       ZATWIERDZAM   
                                                                                                      …………………………………………



Jelcz-Laskowice, dn. 17.10.2013 r.


Poprawa naniesiona kolorem zielonym

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Jelcz-Laskowice
Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice
www.um.jelcz-laskowice.finn.pl
FAX  071 3817152 
poniedziałek - piątek   7:30 - 15:30
środa 8:30-16:30 


II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art.  10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz.907  tekst jednolity.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. . Dz. U. z 2013 poz.907  tekst jednolity)
 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r.  poz. 213),  
  3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 nr 282 poz.1650) .  
   
III. Opis przedmiotu zamówienia

 Przedmiotem zamówienia  jest świadczenie usług przewozowych w komunikacji 
        miejskiej na terenie Miasta Jelcz-Laskowice oraz przyległych miejscowości 
        w okresie od dnia  02.01. 2014  roku do dnia  31.12.2016 roku.
Wspólny Słownik Zamówień CPV 60.11.20.00-6 usługi w zakresie publicznego transportu drogowego. 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na 
    terenie miasta Jelcz-Laskowice oraz przyległych miejscowości w okresie od dnia 02.01.2014 
    roku do dnia 31.12.2016 roku według opracowanego przez Zamawiającego rozkładu jazdy.

2.  Zamówienie obejmuje realizację usług przewozowych na następujących liniach 
     komunikacyjnych :

a)  linia nr 1   Jelcz-Laskowice  -  Piekary, Nowy Dwór, Jelcz-Laskowice, 

b)  linia nr 2   Jelcz-Laskowice  -  Chwałowice, Dębina, Jelcz-Laskowice,

c)  linia nr 3   Jelcz-Laskowice  -  Grędzina, Brzezinki, Dziuplina, Miłoszyce, Jelcz-Laskowice,
                                                  
d)  linia nr 3  Jelcz-Laskowice  -  Grędzina, Brzezinki, Miłoszyce, Piekary, Jelcz- Laskowice,
                                                   
e)  linia nr 4   Jelcz-Laskowice  -  w granicach administracyjnych miasta, 

f)   linia nr 4  Jelcz-Laskowice  -  w granicach administracyjnych miasta,

g)  linia nr 5 Minkowice Oławskie, Wójcice, Biskupice Oławskie, Kopalina, Miłocice Małe, Miłocice,

h) linia nr 6  Kopalina, Miłocice Małe, Miłocice, Minkowice Oławskie, Biskupice Oławskie, 
                    Wójcice.

3. Usługi przewozowe wymienione w punkcie 2 należy świadczyć w dniach roboczych od    
     poniedziałku do piątku według poniższego harmonogramu :

a)  linia nr  1  -    73,6  km dziennie,
b)  linia nr  2  -  146,0  km dziennie,
c)  linia nr  3  -  170,1  km dziennie,
d)  linia nr  3` -    28,1  km dziennie,
e)  linia nr  4  -  281,6  km dziennie,
f)   linia nr  4` -    10,0  km dziennie,
g)  linia nr  5  -  133,1  km dziennie,
h)  linia nr  6  -    97,1  km dziennie  oraz   
linia Nr  4 - w każdą sobotę miesiąca  -  23 km dziennie.
  
4. W okresie wakacji, ferii zimowych oraz przerw świątecznych w szkołach, zawieszeniu ulegają 
    kursy autobusów linii numer :  3`, 5 i 6  wymienione w punkcie  3. 

5. W okresie wakacji autobusy linii numer : 1,  2,  3,  4, będą realizowały łącznie o około 25 %  
    kilometrów mniej niż wymieniono w punkcie 3.  

6. W okresie ferii zimowych autobusy linii numer : 1,  2,  3,  4, będą realizowały łącznie o około 
    25 %  kilometrów mniej niż wymieniono w punkcie 3. 
 
7.  Liczbę kilometrów Zamawiający szacuje następująco :

	a)   w okresie od  02.01.2014 roku do  31.12.2014 roku  -  213.500 kilometrów,
	b)   w okresie od  02.01.2015 roku do  31.12.2015 roku  -  214.200 kilometrów,
	c)   w okresie od  02.01.2016 roku do  31.12.2016 roku  -  213.000 kilometrów.

Razem w okresie od 02.01.2014 roku do 31.12.2016 roku  -  640.700 kilometrów.
8. Szczegółowe trasy oraz częstotliwość kursów w ciągu danego dnia zawierają rozkłady jazdy 
     autobusów, które stanowią załączniki Nr : 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., do projektu umowy.

9. Zamawiający wymaga aby usługi przewozowe były realizowane zgodnie z dostarczonymi 
     przez Zamawiającego rozkładami jazdy i wynikającym z nich dziennym zestawieniem 
     kilometrów na liniach. 
     Kilometry dojazdowe i zjazdowe wykonywane będą na koszt Wykonawcy.

10.  Zamawiający zastrzega sobie, iż terminy, miejscowości objęte komunikacją miejską oraz 
        ilość kilometrów mogą ulec zmianie.
 
11.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji rozkładów jazdy w związku z potrzebą 
       zmiany wynikającą z zapotrzebowania ze strony osób korzystających z komunikacji
       miejskiej oraz ze względu na przyczyny dotyczące dróg jak : remonty, budowa, wyłączenia z
       ruchu  i tym podobne.
       Uzgodniony przez strony rozkład jazdy musi zacząć obowiązywać w terminie do 7 dni od 
       daty jego zatwierdzenia przez Zamawiającego.
       W sytuacji modyfikacji rozkładu jazdy Wykonawca zobowiązany jest opracować i umieścić
       na  własny koszt na przystankach autobusowych aktualne rozkłady jazdy.

12.  Zamawiający wymaga świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia autobusami 
        spełniającymi wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku 
        Prawo o ruchu drogowym i w przepisach wykonawczych do  wymienionej ustawy, a w 
        szczególności wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
        31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 
        niezbędnego wyposażenia. 

13. Autobusy, którymi Wykonawca będzie świadczył usługi przewozowe, będą spełniać 
        następujące wymagania techniczne : 

	autobusy będą spełniać wymogi techniczne określone przepisami prawa w tym wymogi przewidziane dla wykonujących przewozy w regularnej miejskiej komunikacji publicznej,


	autobusy będą posiadać po prawej stronie pojazdu co najmniej dwoje drzwi, wyposażone 
w uchwyty lub poręcze dostępne dla pasażerów, usytuowane w ten sposób, aby każdy pasażer mógł wsiąść i wysiąść dowolnymi drzwiami, w tym co najmniej jedne drzwi powinny być otwierane oraz zamykane mechanicznie i sterowane zdalnie przez kierowcę,


	autobusy będą w pełni sprawne technicznie i będą posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone odpowiednim wpisem w dowodzie rejestracyjnym. 


14. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania autobusami rezerwowymi wymaganego 
        typu, gwarantującymi ciągłą obsługę linii. 

15.  Przez okres obowiązywania umowy Wykonawca musi posiadać uprawnienia (licencje) na 
        wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 
        2001 roku o transporcie drogowym.

16.  Pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone w projekcie umowy
        stanowiącym Załącznik Nr 7  do SIWZ. 



17.  Wykonawca składa ofertę na obsługę wszystkich linii autobusowych (według załączników 
        Nr : 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., do umowy) zgodnie z wymaganiami określonymi 
        w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.

18. Za przewóz osób i bagażu ręcznego honorowane są bilety miesięczne i jednorazowe 
       sprzedawane wyłącznie przez kasy fiskalne należące do Przewoźnika, w oparciu 
       o odpowiednią uchwałę taryfową Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach.

19. Wykonawca nie ma prawa przekazywać ani zlecać podmiotom trzecim prowadzenia 
        całości lub części usług przewozowych realizowanych na podstawie umowy, z wyjątkiem 
        tych przypadków, na które została wyrażona pisemna zgoda Zamawiającego. 



IV. Termin wykonania zamówienia 

      Wymagany termin wykonania zamówienia : od 02.01.2014 roku do 31.12.2016 roku.



V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  Posiadają  licencję  na wykonywanie transportu drogowego wydaną zgodnie z art.5 pkt.1 ustawy z dnia  6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. 2012 r. poz.1265)
 
1.2  Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie
Wymagane jest wykazanie, że wykonawca zrealizował co najmniej dwie usługi przewozowe –
w ramach  komunikacji zbiorowej   o wartości co najmniej  500 000,00zł. brutto ( łącznie)

1.3 Dysponujący  odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

    Usługi przewozowe należy świadczyć następującymi autobusami : 

	6 autobusami, z których każdy posiada minimum 45 miejsc - do świadczenia usług na liniach numer :  1,  2,  3,  3`,  5,  6, wraz z możliwością kontynuowania ciągłości pracy w przypadku awarii pojazdów. 


	2 autobusami, z których każdy posiada minimum 70 miejsc - do świadczenia usług na  liniach numer :  4, 4`, wraz z możliwością kontynuowania ciągłości pracy w przypadku awarii pojazdów. 


Autobusy wymienione w punkcie 1 i 2 winny zapewniać dogodną obsługę pasażerów, w tym osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej.

Dodatkowo wymagane jest aby :
w momencie rozpoczęcia świadczenia usług przewozowych wykonawca dysponował siłami i środkami niezbędnymi do realizacji tych usług a w szczególności obiektami zaplecza technicznego, wystarczającymi do utrzymania pojazdów w ruchu.


1.4 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 Wymagane jest aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia i posiadał polisę lub inny dokument ubezpieczenia na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 
 300 000,00 zł.

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełniona.


VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi załączyć następujące oświadczenie oraz dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ 
2) licencję  na wykonywanie transportu drogowego wydaną zgodnie z art.5 pkt.1 ustawy z dnia  6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. 2012 r. poz.1265)
 3) wykaz (sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, z którego wynika wykonanie lub  wykonywanie , co najmniej dwóch usług przewozowych –w ramach  komunikacji zbiorowej  o wartości co najmniej  500 000,00zł. brutto ( łącznie) w okresie   ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie .

4.Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń  technicznych dostępnych wykonawcy usługi z którego wynika  posiadanie lub dysponowanie środkami transportowymi  tj. :
	6 autobusami, z których każdy posiada minimum 45 miejsc - do świadczenia usług na liniach numer :  1,  2,  3,  3`,  5,  6, wraz z możliwością kontynuowania ciągłości pracy w przypadku awarii pojazdów. 


	2 autobusami, z których każdy posiada minimum 70 miejsc - do świadczenia usług na  liniach numer :  4, 4`, wraz z możliwością kontynuowania ciągłości pracy w przypadku awarii pojazdów. Załącznik nr 4 do SIWZ.

5. Polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż  300 000 zł


Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 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.     
   
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca musi załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:
1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ,
2)  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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. przez osobę( y) upoważnioną do podpisu z umieszczoną klauzulą „za zgodność z oryginałem”   
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej autentyczności w inny sposób.
Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów. 

3. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące wymagania:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i przedstawiają Zamawiającemu dokument, z którego wynika pełnomocnictwo.
3. Wszelkie zawarte w SIWZ warunki i wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt 1.
4. Podmioty występujące wspólnie muszą złożyć odrębne dla każdego podmiotu dokumenty dotyczące części VI SIWZ pkt. 2 ppkt 1-6.
5. Dokumenty wymienione w części VI SIWZ pkt 1 ppkt 1-5 SIWZ podmioty występujące wspólnie muszą łącznie spełniać wymagane warunki.
6. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wszelka korespondencja między zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.

4. Dokumenty podmiotów zagranicznych
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: dokument  lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) 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 ofert
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
d) 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 ofert. 
2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 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. 

Oferta powinna zawierać:
1.	Wypełniony formularz oferty- wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ
2.	Dokumenty określone w części VI SIWZ.
3.	Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, złożony na druku stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ (Wykonawca, który nie przewiduje udziału podwykonawców w realizacji zamówienia - nie składa tego dokumentu)
4.	Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności do wykonywania których pełnomocnik jest powołany. 
5.	Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy
6.	Usunięty


VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie w/w dokumentów ( oprócz uzupełnień dokumentów na podstawie art. 26. ust.3) oraz informacji drogą faksową. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez  Wykonawcę,  Zamawiający  będzie domniemywał, że korespondencja wysłana  przez Zamawiającego na nr faksu podany przez Wykonawcę została doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami na etapie prowadzenia postępowania przetargowego są:
1 inż. Małgorzata Łubkowska – sprawy proceduralne -71 38171 43
2. mgr Elżbieta Sujak         -  sprawy merytoryczne -71 38171 13
w  godz.8-15 w dni robocze.

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ, kierując swoje zapytanie na piśmie, faksem na adres zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy 
ul.Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice
Nr faksu : 71 3817152
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi pod warunkiem, że zapytanie dotyczące treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa  wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań, wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmienić treść SIWZ. Gdy w wyniku modyfikacji niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonaną modyfikację a także informację o przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający wymaga wniesienia wadium  w wysokości: 20 000,00 zł. 
(słownie: dwadzieścia   tysięcy złotych).
Wykonawca wnosi wadium:
- w pieniądzu, sposób przekazania:  na rachunek Zamawiającego BS Oława Oddz. Jelcz-Laskowice 39 9585 0007 0020 0209 7563 0002
 w jednej  lub kilku z poniżej podanych form:
 1)  w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 
 2)  w gwarancjach ubezpieczeniowych,
	w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy         z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 


Sposób przekazania:  oryginał  dołączyć do oferty  przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.
Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ofertę sporządza się w języku polskim. Dla zapewnienia czytelności oferta powinna zostać wypełniona drukiem maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym.
3. Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji, mogą skutecznie składać oświadczenie woli w imieniu wykonawcy. Ofertę może podpisać pełnomocnik wykonawcy, jeżeli  do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo ogólne lub szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.
4. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. 
Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem” i poświadczone przez wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej autentyczności w inny sposób.
5. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.
6. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione - muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ- INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA” i załączone jako osobna część, nie złączoną z ofertą w sposób stały.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Zamknięta  koperta zawierająca ofertę powinna być opisana nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczona napisem: „OFERTA PRZETARGOWA – Komunikacja miejska”” z dopiskiem:
- nie otwierać przed  06.11. 2013r. do godz. 1000

W przypadku przesłania oferty pocztą kurierską należy zaznaczyć na kopercie: „OFERTA PRZETARGOWA – NIE OTWIERAĆ!”. W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
Oferty należy składać w dni robocze (oprócz sobót) w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy, nie później niż do dnia  06.11. 2013 r. do godz. 930 w Urzędzie Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach , ul Witosa 24 sekretariat.

Publiczne otwarcie złożonych ofert jest jawne i nastąpi w dniu upływu ostatecznego terminu składania ofert. o godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Witosa 24 pok 11a.


XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Podana przez Wykonawcę w ust. 1 pkt 1) druku „Oferta” cena brutto jednego kilometra musi 
    uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ i obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie   Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu  zamówienia oraz przychody z tytułu prowizji od sprzedaży biletów jednorazowych   i miesięcznych (w tym podatek VAT) i prowizji z tytułu poboru opłat dodatkowych od  pasażerów  (w tym podatek VAT).

2. Cena, o której mowa w ust. 1 pkt 2) druku „Oferta” musi być wyliczona w następujący sposób :iloczyn kilometrów wymienionych w punkcie  7.a)-c)  niniejszej SIWZ  i ceny jednostkowej brutto  (w tym % VAT)  wymienionej w ust. 1 pkt 1) druku „Oferta”.

3.  Wykonawca podaje cenę zgodnie z wymaganiami określonymi w druku „Oferta” stanowiącym 
      załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

XIII.Kryteria oceny oferty.

1. Kryterium oceny oferty stanowi cena - 100%. 
    Każdą ofertę niespełniającą warunków zawartych w niniejszej SIWZ odrzuca się.  
    Pozostałe podlegają ocenie według opisanego poniżej wzoru :

wartość punktowa ceny brutto całego zamówienia  P =  (C min/ Cn) x 100

         -  C min  - cena najniższej oferty (zł)
         -  C n      - cena oferty badanej (zł)

2. Jeżeli okaże się, że nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że 
     zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli 
     te oferty do złożenia ofert dodatkowych.

3 Ocena końcowa oferty jest to liczba punktów uzyskanych z wyliczenia opisanego w punkcie 1.
     
4. Oferta, która otrzyma maksymalną liczbę przyznanych punktów w oparciu o kryterium ustalone 
     w punkcie 1 zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane 
     zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wszystkie warunki określone 
     w niniejszej SIWZ oraz łożył ofertę przetargową o najniższej cenie brutto za realizację 
    przedmiotu zamówienia.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
3. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Niedotrzymanie przez wybranego wykonawcę terminu podanego w zawiadomieniu będzie traktowane jako odmowa podpisania umowy i pociągnie za sobą konsekwencje przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych.


XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 1. Zamawiający zażąda od wykonawcy przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: BS Oława Oddział Jelcz –Laskowice 39 9585 0007 0020 0209 7563 0002
5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
6. Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
7. Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i zostanie zwrócone wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi, w przypadku braku roszczeń ze strony zamawiającego.
 
  
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Postanowienia umowy zawarto we  wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ  
   

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”

XVII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
     
XVIII. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.   

XIX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6
Zamawiający  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy.

XX. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH
Rozliczenia między zamawiającym z przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

XXII. ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY
Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w następujących przypadkach:
1)Jeżeli jest to korzystne dla Zamawiającego,
2) uzasadnionej zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia - w sytuacji:
a) zaistnienia konieczności wykonania usług dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – o czas prowadzenia tych usług,
b) zawieszenia usługi przez zamawiającego,
c) siły wyższej,
3) przekształcenia podmiotowego Wykonawcy,
4) zmiany członków personelu kluczowego wykonawcy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności takich jak: śmierć osoby, rezygnacja/odejście z pracy lub innych uniemożliwiających należyte wykonanie obowiązków zgodnie z umowa lub obowiązującym prawem. W takim jednak przypadku każda nowa osoba musi spełniać warunki określone przez zamawiającego na etapie wyboru oferty w postępowaniu przetargowym.

XXIII. AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XXIV. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych t. j. ( Dz. U. z 2010 Nr 113 poz.759 tekst jednolity).



Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2- wzór oświadczenia o spełnianiu warunków
 Załącznik Nr 3- doświadczenia zawodowe
Załącznik Nr 4-potencjał  techniczny
Załącznik Nr 5-) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik Nr 6- Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom,
Załącznik Nr 7- wzór umowy






























                                                          
                                                      
                                                                                                      Załącznik Nr 1 do SIWZ 


Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu / fax …………………………………………………………………………………… 
Strona internetowa ……………………………………………………………………………………..
Numer  REGON ………………………………………………………………………………………...
Numer  NIP ………………………………………………………………………………………………


OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na : 
Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie miasta Jelcz-Laskowice oraz przyległych miejscowości w okresie od 02.01.2014 roku do 31.12.2016 roku
składamy ofertę na wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę :
	cena brutto jednego kilometra ………… zł (słownie : ……………………………………. )

w tym : 
	cena netto …………………. zł 

(słownie : ……………………………………………………………… )
	podatek VAT  (……..%)

	cena brutto całego zamówienia tj. iloczynu kilometrów realizowanych od dnia 
02.01.2014 roku do dnia 31.12.2016 roku i ceny jednostkowej jednego kilometra tj. :
640.700 kilometrów x ………………… zł brutto za 1 kilometr = ………………………………

słownie : ………………………………………………………………………………………………
w tym :
	cena netto ……………………………… zł

(słownie : …………………………………………………………………………………………….. 
	podatek VAT  (………%).

	Osobą do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań jest :
Pan/Pani ……………………………………………………………………………………………… 

tel.kontaktowy : ..…………………………………………………………………….……………… 

	Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenia zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne jest :

………………………………………
stanowisko : …………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko : …………………………………………………………………………………….
telefon……………………………………………… fax : …………………………………….….
	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia.

Oświadczamy, że podana przez nas cena brutto oferty zawiera wszystkie koszty konieczne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie od 02.01.2014 roku do 31.12.2016 roku.
Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w projekcie umowy.
Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej/ załączamy listę podmiotów tej samej grupy kapitałowej do której należmy - załącznik nr …………… do oferty (niepotrzebne skreślić). 
Oświadczamy, że wszystkie strony oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z …………. stron. 


………………………………………………    ……………………………………………………..
           (miejscowość i data)		 (podpis upoważnionego przedstawiciela)










* niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty
















Załącznik nr 2 do SIWZ


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



…………………………………………..
          (nazwa i adres wykonawcy)


			
O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest:

Świadczenie usług przewozowych w komunikacji  miejskiej na terenie Miasta Jelcz-Laskowice oraz przyległych miejscowości .


Oświadczam(y), że spełniam (y) warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej 

oraz złożyłem (liśmy) wymagane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.


………………………………………………..
(podpis upoważnionego przedstawiciela)












…………………………………………..
          (nazwa i adres wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Świadczenie usług przewozowych w komunikacji  miejskiej na terenie Miasta Jelcz-Laskowice oraz przyległych miejscowości .

Należy sporządzić i załączyć do oferty wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech 
lat usług przewozowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. 
Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wszystkie wykazane usługi zostały wykonane należycie.                                                                                                                                                    
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek mogą spełnić łącznie.



Lp.


Opis wykonanych usług

 wartość brutto wykonanych usług

Data wykonania zamówienia (zgodnie z zawartą umową)

Miejsce wykonania usług
















Uwaga: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 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 wykonaniu zamówienia. 

................., dnia ........
.....................................................................................
         czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie  uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo







…………………………………………..
          (nazwa i adres wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

POTENCJAŁ TECHNICZNY

Świadczenie usług przewozowych w komunikacji  miejskiej na terenie Miasta Jelcz-Laskowice oraz przyległych miejscowości .

Należy sporządzić i załączyć do oferty wykaz pojazdów dostępnych Wykonawcy w celu wykonywania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi pojazdami - według niżej podanego wzoru. 

Usługi przewozowe należy świadczyć następującymi autobusami : 

	6 autobusami, z których każdy posiada minimum 45 miejsc - do świadczenia usług na 
liniach numer :  1,  2,  3,  3`,  5,  6, wraz z możliwością kontynuowania ciągłości pracy 
w przypadku awarii pojazdów. 


	2 autobusami, z których każdy posiada minimum 70 miejsc - do świadczenia usług na  liniach numer :  4, 4`, wraz z możliwością kontynuowania ciągłości pracy w przypadku 
awarii pojazdów. 


Autobusy wymienione w punkcie 1 i 2 winny zapewniać dogodną obsługę pasażerów, w tym osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej.

Dodatkowo wymagane jest aby :
w momencie rozpoczęcia świadczenia usług przewozowych wykonawca dysponował siłami 
i środkami niezbędnymi do realizacji tych usług a w szczególności obiektami zaplecza technicznego, wystarczającymi do utrzymania pojazdów w ruchu.



Lp.

Marka i model autobusu

Liczba miejsc siedzących

Przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych ?
tak/ nie 

Ilość 

Podstawa prawna do dysponowania danym pojazdem *




















* Wykonawca winien wskazać na jakiej podstawie dysponuje lub będzie dysponował pojazdami 
     wskazanymi do realizacji zamówienia (np. pojazd w posiadaniu Wykonawcy albo potencjał 
     podmiotu trzeciego zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych. 

……………………………………………….			……………………………………………… 
           (miejscowość i data)				            (podpis upoważnionego przedstawiciela)










































Załącznik nr 5 do SIWZ



…………………………………..
( miejscowość, data) 


……………………………………
( nazwa i adres wykonawcy)




OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCY 
W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART.24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH




Świadczenie usług przewozowych w komunikacji  miejskiej na terenie Miasta Jelcz-Laskowice oraz przyległych miejscowości .




Oświadczam (y) , że brak w stosunku do mnie ( nas) podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 





………......……………………………..
( podpis upoważnionego przedstawiciela)








Załącznik nr 6 do SIWZ

………………………………….
( miejscowość, data)


……………………………………………..
( nazwa i adres wykonawcy)


Dane dotyczące podwykonawcy
W postępowaniu na :

Świadczenie usług przewozowych w komunikacji  miejskiej na terenie Miasta Jelcz-Laskowice oraz przyległych miejscowości .

Lp.

Rodzaj powierzonej części zamówienia
Wartość powierzonej części zamówienia

























Jeżeli wykonawca nie przewiduje udziału podwykonawców w realizacji zamówienia, wykonawca nie składa niniejszego załącznika.

….....……………………………………..
(podpis upoważnionego przedstawiciela)


