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OGŁOSZENIE 
 

ZESPÓŁ  SZKÓŁ  W  MARCINOWICACH 
Ul. KOLEJOWA  18 A 

58-124 MARCINOWICE 
 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY  :  

 

„Organizacja i przewóz uczniów do szkół i placówek oświatowych 
na terenie gminy Marcinowice od dnia 01.09.2014 r. do dnia  

zakończenia zaj ęć lekcyjnych w czerwcu 2015 r.  
 

 
 
 
1/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA ZA MÓWIENIA 
 
1.1 Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe – organizacja i przewóz uczniów do szkół           

i placówek oświatowych na terenie gminy Marcinowice 
 
1.2 Realizacja zamówienia (przewozy) odbywać się będą w czasie trwania zajęć szkolnych zgodnie    

z organizacją roku szkolnego wskazanego przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
1.3 Dowóz odbywać się będzie na czterech trasach (załącznik do SIWZ) . Zamawiający zastrzega 

sobie dokonanie korekty kilometrów wskazanych w ww. załączniku w granicach 20 % „w górę” ,   
„w dół”. 

1.4 Termin wykonania zamówienia: od 01.09.2014r. do dnia zakończenia zajęć lekcyjnych w czerwcu  
       2015r. 
 
2/OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT 
 
Oferty przedłożone w niniejszym przetargu oceniane będą na podstawie następujących dwóch 
kryteriów: 
 
1/ cena brutto za 1 wozokilometr         
 
Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 %. Kolejne oferty odnoszone będą do oferty najkorzystniejszej 
proporcjonalnie wg. wzoru: 
 
    
  

 
najniższa zaoferowana cena brutto 1 wozokilometra 

        x 60 %  cena brutto 1 wozokilometra oferty badanej 
 
Wynik przeliczeń wzoru zaokrąglany będzie do dwóch miejsc po przecinku. 
 
Dopuszcza się waloryzację ceny raz w  kwartale w oparciu o art. 144 upzp. z tym, że pierwsza zmiana 
ceny nie może nastąpić wcześniej niż po zakończeniu 2014roku. 

(Począwszy od 01 stycznia 2015 roku cena netto 1 wozokilometra może być waloryzowana kwartalnym procentowym 
wskaźnikiem waloryzacji  na podstawie następującego wzoru: 

Wa = 0,4 Ww + 0,25 Wp + 0,35 Wi, 

gdzie: 
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Wa – procentowy wskaźnik waloryzacji ceny jednego wozokilometra 

Ww - kwartalny procentowy wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za kwartał 
poprzedni, 

Wp – kwartalny procentowy wskaźnik wzrostu cen paliw za kwartał poprzedni, 

Wi – kwartalny procentowy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za kwartał poprzedni. 

Wskaźniki Ww, Wi ogłoszane są Komunikatem Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
“Monitor Polski”, a wskaźnik Wp podany przez GUS. 

Po zwaloryzowaniu cena wozokilometra będzie niezmienna do następnej waloryzacji. Kolejne waloryzacje 
przeprowadzane będą w okresach kwartalnych. 

W przypadkach waloryzacji ujemnej stawka wozokilometra nie ulega zmianie. 
 
 
 
2/  wielkość procentowa przyznana za rok produkcji autobusów zgłoszonych do realizacji zamówienia 
 
Punkty zostaną przydzielone dla 4 autobusów podstawowych oraz 1 autobusu rezerwowego,    
o których mowa w punktach(3.1.b, 3.3b,  SIWZ) 
Każdy autobus zgodnie z rokiem produkcji widniejącym w dowodzie rejestracyjnym otrzyma liczbę 
punktów zgodnie z tabelą jak niżej: 
 
 
Rok produkcji autobusu 

 
Liczba przyznanych punktów 

1995 1 
1996 2 
1997 3 
1998 4 
1999 5 
2000 6 
2001 7 
2002 8 
2003 9 
2004 10 
2005 11 
2006 12 
2007 13 
2008 14 
2009 15 
2010 16 
2011 17 
2012 18 
2013 19 
2014 20 

 
 
 
Wykonawca, który uzyska największą liczbę punktów za lata produkcji autobusów otrzyma 40 %.  
 
Kolejne oferty odnoszone będą do oferty najkorzystniejszej proporcjonalnie wg. wzoru: 
  

 

Liczba punktów otrzymanych za lata produkcji autobusów oferty        
                                            badanej  

     x 40% 
 

Najwyższa liczba punktów otrzymanych za lata produkcji     
                  autobusów z pośród złożonych ofert 
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Wynik przeliczeń wzoru zaokrąglany będzie do dwóch miejsc po przecinku. 
 
 
Uzyskana wartość wyrażona w procentach za cenę brutto jednego wozokilometra będzie dodana do 
wartości procentowej uzyskanej za rok produkcji poszczególnych autobusów (4 podstawowych             
i 1 rezerwowego). W przypadku zaoferowania przez kilku wykonawców (oferentów) autobusów                  
z jednakowych roczników  zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.  
 
Uzyskana w ten sposób suma procentowa (z pierwszego i drugiego kryterium) decyduje o zajętym           
w przetargu miejscu. Maksymalna wartość procentowa możliwa do uzyskania  wynosi 100.  
Do realizacji usługi b ędącej przedmiotem zamówienia wybrany zostanie wykonaw ca, którego 
oferta oka że się najkorzystniejsza tzn. uzyska najwy ższą  warto ść procentow ą (suma 
pierwszego kryterium plus drugiego kryterium). 
 
 
                                                                                                                                     
3/ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
a/ Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego na adres: 
  Zespół Szkół w Marcinowicach 
  Ul. Kolejowa 18 A   58 – 124 Marcinowice                                                                  
 pok.  3  do dnia 11.06.2014 r, do godziny 10. 00. 
b/ Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na 
wniesienie protestu. 
c/ Oferent może przed upływem terminu do składania oferty zmienić lub wycofać ofertę. 
d/ Zmiany albo wycofanie oferty dokonane przez Oferenta przed upływem terminu do składania ofert 
są dopuszczalne, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian lub wycofaniu. Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, 
opieczętowane  i oznaczone zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt. 10 Specyfikacji, a koperta 
będzie dodatkowo oznaczona „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.   
 
4/ ZAMAWIAJ ĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH I CZ ĘŚCIOWYCH. 
 
5/  OPIS WARUNKÓW  UDZIAŁU W  PRZETARGU I WYMAGANIA DOT YCZĄCE OFERTY 
 Oferent składający ofertę musi spełniać następujące warunki: 
 
a/ spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 upzp i nie podlega wykluczeniu w oparciu o art. 24 
ustawy 
b/ posiada wymagany przedmiotem zamówienia tabor do komunikacji  (o którym mowa                             
    w  punktach(3.1.b oraz 3.3b  SIWZ)  – łącznie minimum: 
       - 4 autobusy podstawowe  przystosowane do przewozu osób, odpowiednio oznakowane,            
          minimum 90 miejsc (w tym co najmniej 50 siedzących ) wyprodukowane po roku 1995. 
       - 1 autobus  rezerwowy  przystosowany do przewozu osób, odpowiednio oznakowany,   
          minimum 90 miejsc (w tym co najmniej 50 siedzących ) wyprodukowane po roku 1994.    
Autobusy (podstawowe i rezerwowy) muszą posiadać co najmniej dwoje drzwi otwieranych 
automatycznie i nie mogą być autobusami przegubowymi (członowymi). 
                         
c/ posiada licencje na wykonanie krajowego transportu drogowego osób obowiązującą 
w okresie realizacji zamówienia,  
d/ posiada doświadczenie minimum dwunastu miesięcy w świadczeniu usług przewozowych w 
zakresie regularnego przewozu osób na podstawie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych 
wydawanych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania krajowego 
drogowego przewozu osób (Dz. U. Nr 141, poz. 942 z późn. zm. ) lub z ustawą z dnia 6 września 2001 
r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.) z wykonywaną pracą przewozową  
w ilości min. 500.000 wozokilometrów. 
 
Oświadczenia i dokumenty o spełnianiu warunków określonych w niniejszym punkcie wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu. 
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Wzory w/w oświadczeń wraz z innymi wymaganymi dokumentami stanowią załączniki do oferty, które 
są jej  nieodłączną częścią i wykazane są w SIWZ. 
 
6/  ZAMAWIAJ ĄCY NIE ŻĄDA WPŁACENIA WADIUM. 
 
7/  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – 30 DNI. 
 
8/   ZAMAWIAJ ĄCY NIE ZAMIERZA ZAWIEREĆ UMOWY  RAMOWEJ. 
9/   ZAMAWIAJ ĄCY NIE ZAMIERZA USTANAWIANIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU Z AKUPÓW. 
10/ ZAMAWIAJ ĄCY NIE ZAMIERZA PROWADZIĆ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ. 
11/  WSZYSTKIE POZOSTAŁE INFORMACJE I WYJA ŚNIENIA ZAWARTE S Ą W SPECYFIKACJI  
       ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, KTÓRA DOST ĘPNA JEST NA STRONIE  
       INTERNETOWEJ:  

bip.marcinowice.pl 
 

ORAZ  BEZPŁATNIE W SIEDZIBIE ZAMAWIAJ ĄCEGO Tj. 
ZESPÓŁ SZKÓŁ w MARCINOWICACH 

Ul. Kolejowa 18 A 
58-124 Marcinowice 

                                                                                                                      
                                                Dyrektor Zespołu Szkół w Marcinowicach 
                                                                                                                                                                       mgr Kazimierz Miś 

 


