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Znaksprawv: IG.271.11.2020

Nazwa zadania: Zakup bilet<}w miesi^cznych dla uanldw $zk6f podstawowych prowadzofiych przez Gmin^ OstrPw Mazowiecka

I. Nazwa i adres Zamawiajqcego.

Gmina Ostr6w Mazowiecka

ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 5

07-300 Ostrow Mazowiecka

gmina Ostrdw Mazowiecka, powiat ostrowski, wojew6dztwo mazowieckie

II. Tryb udzieienia zamdwienia.

Post^powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej

kwot okreslonych w przeplsach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy zdnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zambwiert publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawq Pzp".

III. Opis przedmiotu zamdwienia.

1. Kod CPV; 60112000-6 - ustugi w zakresie publicznego transportu drogowego

2. Zamdwienie dotyczy zakupu biletdw miesi^cznych dla uprawnionych dzleci i ucznidw
dojezdzajqcych do szkdt prowadzonych przez Gmln^ Ostrow Mazowiecka. Zamdwienie zostato

podzielone na 9 cz^ici. Wykonawca moze ztozyd ofertQ na dowoinq ilos(^ cz^^i.

UWAGA: cyfry w nawiasach przy nazwie miejscowoki oznaczajq llosc przystankdw w danej

miejscowosci

rTPtf 1 ■ PuMicCTa szkota Podstawowa im. Man! Dabrowskiei w DUDACH

Trasa 1: przywdz ucznidw do szkoty na godz. 7:50 - 68 osdb

z kierunku: Stara Grabownica (3 przystanki) - Nowa Grabownica (1) - Kuskowizna (2) - Dudy (1 -

szkola)

odwdz ucznidw ze szkoty o godz. 13:00 - 43 osoby

w kierunku: Kuskowizna (2) - Nowa Grabownica (1) - Stara Grabownica (3)

odwdz ucznidw ze szkoty o godz. 14:30 - 25 osdb

w kierunku: Kuskowizna (2) - Nowa Grabownica (1) - Stara Grabownica (3)

CZE$^ 2. Publiczna Szkota Podstawowa Im. Kardvnata Stefana Wvszvrtsklego w DYBKACH

Trasa 1: przywdz ucznidw do szkoty na godz. 7:45 - 47 osdb

z kierunku: Wisniewo (1) - Nowa Osuchowa (5) - Dybki (1 - szkota)

Trasa 2: przywdz ucznidw do szkoty na godz. 7:45 -16 osdb

z kierunku: Stara Osuchowa (2) - Dybki (Grabniak) - Dybki (1 - szkota)

Trasa 3: przywdz ucznidw do szkoty na godz. 8:45 -16 osdb

z kierunku: Wisniewo (1) - Nowa Osuchowa (4) - Stara Osuchowa (1) - Dybki (1 - szkota)

odwdz ucznidw ze szkoty o godz. 13:40 • 47 osdb:

w kierunku: Nowa Osuchowa (5) - Wisniewo (1)

odwdz ucznidw ze szkoty o godz. 15:20 -16 osdb:

w kierunku: Stara Osuchowa (Zastruze) - Nowa Osuchowa (4) - WiSniewo (1)

CZE$d 3. Publiana Szkota Podstawowa im. Janusza Korczaka w JASIENICY

Trasa 1; przywdz ucznidw do szkoty na godz. 7:20 - 71 osdb

z kierunku: Smolechy (2) - Nieskdrz (6)-Chmielewo (3)-Jasienica (ul. Podchmielewie)-Jasienica (1

-szkota)

Trasa 2: przywdz ucznidw do szkoty na godz. 7:45 - 38 osdb

z kierunku: Krdle Duze (3) - Kowatdwka (1) - Krdle Duze (1) • Jasienica (1 - szkota)

Strona 3 z 10



Znak sprawy: IG.271.11.2020

Nazwa zadania: Zakup biletdw mlesi^nych dia uanibw szk6< podstawowych prowadzonych przez Cmln^ Ostrdw Mazowiecka

I odwoz uczniow ze szkoty o godz.: 13:20 - 60 osdb
w kierunku: Jasienica (ul. Podchmielewie) - Chmielewo (3) - Nieskorz {6) - Smolechy {2)

odwoz uczniow ze szkoty o godz. 13:20 - 32 osoby

w kierunku; Krole Duze (1) - Kowalowka (1) - Krble Duze (3)

odwoz uczniow ze szkoiy o godz. 15:00 -11 osob

w kierunku: Jasienica (ul. Podchmielewie) - Chmielewo (3) - Nieskorz (6) - Smolechy

odwoz uczniow ze szkoty o godz. 15:00 - 6 os6b

w kierunku: Krbie Duze (1) - Kowalowka (1) - Krdle Duze (3)

CZE^d 4. Publlczna Szkota Podstawowa im. mir. Henrvka Sucharskiego w JEIONKACH

Trasa 1: przywoz uczniow do szkoty na godz. 7:30 -12 osob

z kierunku: Zaiesie (2) - Sul^cin-Kolonia (1) - Jeionki (szkota)

Trasa 2: przywbz uczniow do szkoty na godz. 7:50 - 31 osob

z kierunku: Stare Lubiejewo (1) -Grqdziki (1) - Sui^cin Szlachecki (2) - Sul^cin Wtokiahski (1) - Jelenie

- Czesin -Trynosy (2) - Jeionki (1 - szkota)

odwoz uczniow ze szkoty o godz. 14:30 -12 osob

w kierunku: Sul^cin-Kolonia (1) - Zatesie (2)

odwoz uczniow ze szkoty o godz. 14:30 - 31 osob

w kierunku;Trynosy (2)-Czesin (1)-Jelenie (1)-Sul§cin Wtokiariski (1)-Sul§cin Szlachecki (2)-

Gr^dziki (1) - Stare Lubiejewo

CZE^^ 5. Pufaliczna Szkota Podstawowa Im. ptk dvpl. Ludwika Boclanskiego w KOMOROWIE

Trasa 1: przywoz ucznibw do szkoty na godz. 7:40 - 23 osoby

z kierunku: Rogoznia (2) - Komorowo (1 - szkota)

Trasa 2: przywbz uczniow do szkoty na godz. 7:55 - 35 osob

z kierunku: Sieic (3) - Komorowo (1 - szkota)

Trasa 3: przywdz ucznibw do szkoty na godz. 7:55 - 33 osoby

z kierunku: Stok (2) - Komorowo (1 - szkota)

Trasa 4: przywoz uczniow do szkoty na godz. 7:55 - 7 osob

z kierunku: Lipniki (1) - Koziki-Majdan (1) - Popielarnia (1) - P6lki (1) - Komorowo (1 - szkota)

odw6z ucznibw ze szkoty o godz. 12:35 - 40 osdb

w kierunku: Stok (2) - SieIc (3) - Rogoznia (2)

odwbz ucznidw ze szkoty o godz. 13:25 - 51 os6b

w kierunku: Stok (2) - SieIc (3) - Rogoznia (2)

odwoz ucznidw ze szkoty o godz. 13:25 - 7 osdb

w kierunku: Lipniki (1) - Koziki-Majdan (1) - Popielarnia (1) - Pdiki (1)

CZE&t 6. Publlczna Szkota Podstawowa im. Powstancow 1863 roku w NAGO^PVWE

Trasa 1: przywdz ucznidw do szkoty na godz. 8:15 - 50 osdb

z kierunku: Nagoszewka Druga (2) - Nagoszewka Pierwsza (1) - Nagoszewo (1 - szkota)

Trasa 2: przywdz ucznidw do szkoty na godz. 8:15 -16 osdb

z kierunku: Puzdrowizna (1) - Laskowizna (1) - Nagoszewo (1 - szkota)

odwoz ucznidw ze szkoty o godz. 13:00 -19 osoby

w kierunku: Nagoszewka Pierwsza (1) - Nagoszewka Druga (2)

I odwdz ucznidw ze szkoty o godz. 13:00 - 7 osdb
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Znak sprawv: tG.272.11.2020

Nawa zadania: Zakup biletdw rniest^cznych dia ucznidw azkd) podstawowych prowadzonych przez Gmin^ Ostrdw Mazowlecks

w kierunku: Laskowizna (1) - Puzdrowizna (1)

odwoz uczniow ze szkoty o godz. 14:40 - 31 osob

w kierunku: Nagoszewka Pierwsza (1) - Nagoszewka Druga (2)

odwoz uczniow ze szkoty o godz. 14:40 - 9 osob

w kierunku: Laskowizna (1) - Puzdrowizna (1)

CZE$d 7. Publiczna Szkota Podstawowa im. Marii Konopnickiet w STARYM LUBIEJEWIE

Trasa 1: przywoz uczniow do szkoty na godz. 7:25 - 26 osob

z kierunku: Patapus (1) - Budy-Grudzie (1} - Podborze (1) - Zakrzewek (1) - Nowe Lubiejewo (1) -

Stare Lubiejewo (1 - szkota)

Trasa 2: przywoz uczniow do szkoty na godz. 7:20-5 osob

z kierunku: Sul^cin-Kolonia (1) - Stare Lubiejewo (1 - szkota)

odwoz ucznidw ze szkoty o godz. 12:35 -12 osob

w kierunku: Nowe Lubiejewo (1) - Zakrzewek (1) - Podborze (1) - Sul^cin Kolonia

odwoz ucznidw ze szkoty o godz. 14:50 -16 osdb

w kierunku: Nowe Lubiejewo (1)-Zakrzewek (1)-Podborze (1) - Budy-Grudzie (1) - Patapus (1)

odwoz ucznidw ze szkoty o godz. 14:40 - 3 osoby

w kierunku: Sul^cin-Kolonia (1)

CZE$£ 8. Publiczna Szkota Podstawowa w PAtAPUSIE

Trasa 1: przywdz ucznidw do szkoty na godz. 7:45 - 7 osdb

z kierunku: Podborze (1) - Budy-Grudzie (1)- Patapus (1 - szkota)

odwoz ucznidw ze szkoty o godz. 12:45 - 7 osdb,

w kierunku: Budy Grudzie (1) - Podborze (1)

CZE$C 9. Pubticzna Szkota Podstawowa im. Korneia Makuszvrtskiego w U6NIEWIE

Trasa 1: przywdz ucznidw do szkoty na godz. 7:45 - 29 osdb

z kierunku: Biel (2) - Ostrdw Mazowiecka (1) - Ugniewo osiedle (1) - Ugnlewo (szkota)

odwoz ucznidw ze szkoty o godz. 12:30 - 15 osdb

w kierunku: Ugniewo osiedle (1) - Ostrdw Mazowiecka (1) - Biel (2)

odwoz ucznidw ze szkoty o godz. 15:10 -14 osdb

w kierunku: Ugniewo osiedle (1) - Ostrdw Mazowiecka (1) - Biel (2)

IV. Termin wykonania zamdwienia.

Od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r.

V. Warunki udziatu w postQpowaniu.

O udzielenie zamdwienia mog^ ubiegac si^ wykonawcy, ktdrzy nie podlegaj^ wykluczeniu z udziatu

w post^powaniu i posiadaj^ uprawnienia do prowadzenia dziatalnosci. Na potwierdzenie spetniania

niniejszego warunku wykonawca ztozy stosowne oswiadczenia oraz dokumenty, o ktdrycti mowa

wpktVIISiWZ.

VI. Podstawy wykiuczenia z art. 24 ust. S ustawy Pzp.

Zamawlaj^cy nie przewlduje fakultatywnych podstaw wykiuczenia.

Vli. Wykaz o^wiadczen tub dokumentdw, potwierdzajqcych spetnianle warunkdw udziatu

w post^powaniu oraz brak podstaw do wykiuczenia.

1. Do oferty wykonawca musi zat^czyc oswiadczenie o braku podstaw do wykiuczenia na podstawie

art. 24 ust. 1 pkt 12-22, a w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
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Znaksprawy; 1G.271.11.J020

Nazws zadania: Zakup biletow miesi^cznych dia ucznidw szkdl podstawowych prowadzonych przez Cmin^ Ostrdw Mazowiecka

informacji zotwarcia ofert, o ktorej mowa wart. 86 ust. 5 nalezy przekazac oiwiadczenie

0 przynaleznosci tub braku przynaleznosci do tej same] grupy kapitatowej, o ktdre] mowa w art. 24

ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - formularze oswiadczen stanowiq zatqcznik do SIWZ. Wraz ze ztozeniem

oswiadczenia, wykonawca moze przedstawic dowody, ze powiqzania z innym wykonawc^ nie

prowadz^ do zaktocenia konkurencji w post^powaniu o udzieienie zamdwienia. W przypadku

wykonawcdw wyst^puj^cych wspolnie oswiadczenie must ztozyc kazdy z wykonawcow oddzielnie.

2. W celu potwierdzenia spetniania warunku udziatu w post^powaniu wykonawca must zatqczyc:

1) oswiadczenie o spetnianiu warunku udziatu w post^powaniu (formularz oiwiadczenia

stanowi zatqcznik do SIWZ);

2) aktuainq licencj^ na wykonywanie krajowego transportu osob (kopia poswiadczona za

zgodnosc z oryginatem);

3) aktualne zezwolenie na wykonywanie przewozow regularnych osob w krajowym transporcie

drogowym, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie

drogowym na trasach dowozu uczniow.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania si^ Zamawiajqcego z wykonawcami.

1. Osobq wyznaczon^ do porozumiewania siq z wykonawcami jest Joanna Leonik.

2. Komunikacja mi^dzy Zamawiaj^cym a wykonawc^ odbywa si^ w j^zyku polskim, za pomoc^ jednej

iub kiiku nizej wymienionych form, przy uzyciu znaku sprawy IG.271.11.2020:

1) faksem na numer 29 74 68 600 wew. 30;

2) pocztq eiektronicznq na adres: gminaostrowmaz@home.pi;

3) pocztq tradycyjn^ na adres: Urz^d Gminy wOstrowi Mazowieckiej, ui. gen. Wladystawa

Sikorskiego 5, 07-300 Ostrdw Mazowiecka; czynny wdni robocze wgodzinach od 7:30 do

15:30.

3. Zamawiajqcy zastrzega, ze za posrednictwem operatora pocztowego, poslanca iub osobi^cie maj^

byd zfozone nast^puj^ce dokumenty:

1) oferta - pod rygorem niewaznoici w formie pisemnej, w oryginaie;

2) oswiadczenie o przynaieznoki tub nie do grupy kapitalowej, w oryginaie;

3) oswiadczenia dIa wykazania braku podstaw do wykiuczenia, w formie zgodnej

z postanowieniami § 14 rozporz^dzenia w sprawie dokumentdw oraz zgodnie z wezwaniem

Zamawiaj^cego;

4) pefnomocnictwa w oryginaie iub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem notarialnie Iub

przez osoby udzieiaj^ce pelnomocnictwa.

4. Wykonawca moze zwrdcid si^ do Zamawiajqcego owyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli

wyjasnien niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz na dwa dni przed uptywem terminu sktadania ofert,

pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajqcego nie pdzniej niz

do konca dnia, w ktdrym uptywa polowa wyznaczonego terminu sMadania ofert.

tX. Wymagania dotyczqce wadlum.

1. Zamawiaj^cy ustaia wadium dia kazdei czeki w wvsokoici 250 zt.

2. Wadium nalezy wniesc przed uptywem terminu sktadania ofert na caty okres zwiqzania ofert^

w jednej z nast^pujqcych form:

1) pieniqdzu;

2) porQczeniach bankowych iub por^czeniach spdtdzieiczej kasy oszcz^dnoSciowo-kredytowej,

z tym ze por^czenie kasy jest zawsze por^czeniem pieni^znym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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Znaksprawv: IG.271.11.2020

Nsjwa zadania: Zakup biletdw mlesl^cznych dia ucznidw szk6< podstawowych prowadzonych przez 6mlr>$ Ostrdw Mazowl«cka

5) por^czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o utworzeniu PolskieJ Agencji Rozwoju Przedsi^biorczoici (Dz.U. z2019r.

poz. 310 z pozn. zm.).

3. Wadium wnoszone w pieniqdzu:

1) nalezy przelac na rachunek bankowy Gminy Ostrow Mazowiecka

nr 04 8923 0008 0003 1046 2000 0006 tytutem „wadium IG.271.11.2020 zakup biletow cz^it

nr " z zachowaniem nalezytej starannosci, poniewaz za termin wniesienia

przyjmuje si§ termin uznania kwoty na ww. rachunku bankowym; dokument, w formie kopii

po^wiadczonej za zgodno^d z oryginalem, potwierdzajqcy dokonanie przelewu nalezy trwale

dot^czyc do oferty;

2) zostanie zwrocone na rachunek bankowy do zwrotu wadium wskazany wformularzu oferty,

a gdy ten nie zostanie podany, na rachunek bankowy, z ktbrego wadium wpfyn^to do

Zamawiajqcego;

3) zostanie zwrocone wykonawcy, ktory wycofal oferty przed uptywem terminu na skfadanie

ofert, niezwtocznie na jego wniosek.

4. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub por^czenia:

1) powinien zawierac bezwarunkowe i nieodwotalne zobowigzanie gwaranta lub por^czyciela

zaptaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze, pisemne z^danie Zamawiaj^cego wzywaj^ce

do zaptaty kwoty wadium, powstate na skutek okolicznosci okreslonych w ustawie;

2) w przvpadku wniesienia go przez wvkonawcow wspolnie ubieeaiacvch sie o udzielenie

zamowienia. powinien zawierac informacie. ze dotvczv on wszvstkich wvkonawcow. a nie tviko

tego. na ktoreeo dokument zostat wvstawionv:

3) powinien zostac dot^czony na state do oferty w formie kopii poswiadczonej za zgodnosd

z oryginatem, a oryginat powinien bye dolgczony do oferty.

W przypadku wycofania oferty, ktora zostata juz zabezpieczona wadium, wykonawca we wniosku,

0 ktdrym mowa w pkt Xl.7.2) powinien uwzgl^dnic informacje niezb^dne do zwrotu wadium,

w szczegolnoki numer rachunku bankowego (w przypadku wadium wpieni^dzu) lub adresu, pod

ktdry nalezy zwrocic zabezpieczenie (w przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieni^dz).

X. Termin zwiqzania ofertq.

Wykonawca jest zwi^zany ofertq przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu zwi^zania oferty

rozpoczyna si? wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Xi. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Wszelkie koszty zwiqzane ze sporz?dzeniem oraz ztozeniem oferty ponosi wykonawca, niezateznie

od wyniku post?powania.

2. Ofert? nalezy sporz?dzic w j?zyku polskim, a jej tresc musi odpowiadac treki SIWZ.

3. Oferta powinna bye napisana w sposob trwaty i czytelny oraz podpisana przez osob? upowaznion?

do reprezentowania wykonawcy na zewn?trz izaci?gania zobowi?zah wwysoko^ci

odpowiadaJ?cej cenie oferty.

4. Oferte nalezy ztozvc w zamknietei kopercie. na ktorei umieszczona bedzie nazwa i adres

Zamawiaiaceeo. nazwa i adres wykonawcy oraz dopisek: «Oferta na Zakup biletow miesiecznvch

dIa uczniow szkot podstawowvch prowadzonvch przez Gmine Ostrow Mazowiecka.

cze^d " Nie otwierac orzed 18,08.2020 r. eodz, 10:45»

1) cata oferta wraz z zat?cznikami byta w trwaty sposdb ze sob? pot?C2ona (np. zbindowana,

zszyta] uniemozliwiaj?c jej samoistn? dekompletacj?;

2) wszystkie strony byty ponumerowane;
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Znak sprawy: IG.271.1I.2020

Nazws zadania: Zakup brietdw mlesi^cznych dia jcznidw szkdt podstawowych prowadzonych przez Gmin; Ostrdw Mazowlecka

3) poprawki lub zmiany (rbwniez przy uzyciu korektora) byty parafowane wfasnor^cznie przez

osob^ podpisuj^c^ ofert^;

4) informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsiQbiorstwa byty przez wykonawc? ztozone

woddzielnej wewn^trznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsi^biorstwa" lub spi^te

(zszyte) oddzieinie od pozostatych, jawnych elementow oferty. Brak jednoznacznego

wskazania, ktore informacje stanowiq tajemniCQ przedsi^biorstwa oznaczac b^dzie, ze wszelkie

oswiadczenia 1 zaswiadczenia sktadane wtrakcie niniejszego post^powania jawne bez

zastrzezen. Zastrzezenie informacji, ktdre nie stanowig tajemnicy przedsi^biorstwa

w rozumieniu ustawy ozwaiczaniu nieuczciwej konkurencji b^dzie traktowane, jako

bezskuteczne 1 skutkowac b^dzie zgodnie z uchwat^ SN z 20 pazdziernika 2005 r. (sygn. Ill CZP

74/05) Ich odtajnieniem.

5. Zamawiajqcy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie

art. 90 ustawy Pzp, a ztozone przez nIego wyjainienia i/lub dowody stanowit b?dq tajemnicy

przedsi^biorstwa wrozumieniu ustawy ozwaiczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawcy b^dzie

przysfugiwalo prawo zastrzezenia ich jako tajemnica przedsi^biorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie

Zamawlaj^cy uzna za skuteczne wyl^cznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprdcz samego

zastrzezenia, jednoczesnie wykaze, iz dane informacje stanowi^ tajemnicy przedsi^biorstwa.

6. Oferta, przed upfywem terminu do jej ziozenia, moze zostac:

1) zmieniona, poprawiona, zmodyfikowana bqdz uzupetniona pod warunkiem, ze Zamawiajgcy

otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem skladania ofert.

Zawiadomienie powinno w sposob jednoznaczny wskazywac co jest zmienione, poprawione

itp. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi bye ztozone wedfug takich samych zasad, jak

oferta, przy czym na kopercie nalezy dopisat slowo „ZMIANA". Koperty oznaczone „ZMIANA"

zostan^ otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktory wprowadzil zmiany i po

stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostan^ dol^czone do oferty;

2) wycofana pod warunkiem, ze Zamawiaj^cy przed upfywem terminu do skfadania ofert otrzyma

pisemny wniosek owycofanie ztozonej oferty. Wnlosek musi bye podpisany przez osoby

uprawnione do skfadania oswiadczeh woli w imienlu wykonawcy wymienione w dokumencie

rejestrowym, a w przypadku podpisania wniosku przez inn^ osob^ nalezy dofqczyc stosowne

pefnomocnictwo do wykonania tej czynnokl. Wzor formularza wniosku owycofanie oferty

stanowi zaf^cznik do SIWZ. Oferty wycofang Zamawiaj^cy zwroci wykonawcy niezwfocznie po

otwarciu ofert w sposob wskazany we wniosku.

7. Do przeliczenia na PLN wartosci wskazanej wdokumentach zfozonych na potwierdzenie

spefniania warunkow udziafu w post^powaniu, wyrazonej wwalutach innych niz PLN,

Zamawiaj^cy przyjmie sredni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszcz^cia

post^powania.

8. Oferta, ktorej treid nie b^dzie odpowiadad tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy

Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnosci iw^tpliwoscl

dotyczqce tresci zapisow wSIWZ nalezy zatem wyjaini£ z Zamawiaj^cym przed terminem

skfadania ofert w trybie przewidzianym w pkt Vlll niniejszej SIWZ.

XII. Miejsce oraz termin skfadania i otwarcia ofert.

1. Oferty nalezy skfadac w siedzibie Zamawiajqcego; sekretariat Urz^du Gminy (pokdj nr 15,1 pi^tro)

do dnia 18 sierpnia 2020 r. do godz. 10:30.

2. Otwarcie ofert odb^dzie si§ 18 sierpnia 2020 r. o godz. 10:45. Wykonawcy, ktorzy zechc^ bye

obecni podczas otwarcia ofert, proszeni s^ oobecnosc w siedzibie Zamawiajqcego, na gdrnym

StronaBzlO



Znaksprswy: IG.271.11.2020

Nazwa zadania: Zakup biletdw rniesi^cznvch dia ucznidw szkol podstawowych prowadzonych pnez Gmin; Ostrdw Mazowiecka

korytarzu przed sekretariatem nrl5, I pi^tro, na conajmniej Sminut przed godzin^ otwarcia,

gdzie zostan^ poinformowani, w ktdryni pokoju odb^dzie si^ otwarcie ofert.

3. Zamawiajqcy niezwtocznie zwroci ofert^, ktdra zostanie ztozona po terminie.

XIII. Opis sposobu obllczenia ceny.

1. Cenq oferty jest ostateczna cena jednostkowa 1 biletu na dan^ cz^id z uwzgl^dnieniem uig

przewidzianych w odr^bnych przepisach.

2. Cena powinna byt^ wyrazona w setnych cz^sciach ztotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku.

Obowi^zuje zasada zaokr^glania „w gor^" cyfry „5" i wi^kszych, Mryst^pujqcej na trzecim miejscu

po przecinku, np. 4,375 = 4,38. Nalezy podac w zapisie stownym i liczbowym.

3. Wszelkie rozliczenia mi^dzy Zamawiaj^cym a wykonawc^ prowadzone b^dq w polskich ztotych.

XIV. Opis kryteridw oceny ofert.

1. Zamawiajqcy wybierze najkorzystniejszq ofertQ sposrod nieodrzuconych ofert na podstawie

kryterium cena o wadze 100% (maksymalnie 100 punktow). Najwyzszq liczbe, tj. 100 punktdw

otrzyma oferta, w ktorej zaproponowano najnizszq cen^ jednostkowq brutto za 1 bilet. Pozostafe

oferty otrzymajq punkty obliczone na podstawie wzoru:

C = (najnizsza cena jednostkowa za 1 bilet brutto spoSrod badanych ofert: cen jednostkowa za

1 bilet oferty badanej) x 100% x 100 pkt

2. Punktacja przyznawana ofertom bedzie liczona z doktadnosci^ do dwoch miejsc po przecinku.

3. Jezeli dwie lub wi^cej ofert przedstawi tak^ sam koszt, wowczas Zamawlaj^cy wezwie do ztozenia

w terminie przez niego okreslonym ofert dodatkowych.

XV. FormainoKi przed zawarciem umowy w sprawie zamdwIenJa publicznego.

Wykonawca przesle Zamawlaj^cemu wszelkie dane niezbedne do sporz^dzenia umowy, w tym

w szczegolnoki numer rachunku bankowego wraz z nazwq banku, w ktorym zostaf rachunek

zatozony. Rachunek bankowy powinien bye zwi^zany z dziafalnosci^ gospodarcz^ oraz zgfoszony do

rejestru podatnikdw VAT pod rygorem niepodpisania umowy z winy Wykonawcy.

XVI. Wymagania dotycz^ce zabezpleczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawlajqcy nie wymaga wnieslenia zabezpleczenia nalezytego wykonania umowy.

XVII. Istotne postanowienia umowy.

Istotne postanowienia umowy zawarte sq we wzorze umowy stanowigcym zatqcznik nr 6 do SIWZ.

XVIII. Pouczenie o irodkach ochrony prawnej.

1. Srodki ochrony prawnej przyslugujq wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miaf
interes wuzyskaniu niniejszego zamowienia oraz poniost lub moze ponie^d szkod^ wwyniku

naruszenia przez Zamawiajqcego przeplsow ustawy Pzp.

2. $rodki ochrony prawnej przysfugujq rowniez organizacjom wpisanym na list? organizacjl
uprawnionych do wnoszenia Jrodkdw ochrony prawnej, ogfoszon? na stronie internetowej

Urz?du Zamowieh Publicznych, wobec ogtoszenia ozamdwieniu oraz specyfikacji istotnych

warunkdw zamowienia.

3. Odwotanie w niniejszym post?powaniu przysiuguje wobec czynnosci;

1) okreslenia warunkow udzialu w post?powaniu;

2) wykluczenia odwolujacego z post?powani3 o udzielenie zamdwienia;

3) odrzucenia oferty odwotujacego;

4) opisu przedmiotu zamdwienia;

5) wyboru oferty najkorzystniejszej.
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4. Szczegbtowe informacje dotyczqce wnoszenia srodkow ochrony prawnej znajdujq si^ wdziale VI

ustawy Pzp.

XIX. Inne Informacje.

1. Zamawiajqcy nie przewiduje:

1) przeprowadzenia aukcjl elektronicznej;

2) mozliwoki skfadania ofert wariantowych;

3) zwfotu kosztow udzialu w post^powaniu.

2. [w zakresie ROOO] Wykonawca zobowi^zany jest zapoznac si^ z klauzulq informacyjnq w zakresie

przetwarzania danych osobowych, ktora stanowi Zatqcznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

Potwierdzeniem zapoznania si^ z klauzul^ informacyjnq jest o^wiadczenie znajduj^ce si^ w tre^ci

formularza oferty.

XX. Wykaz zaUcznikdw.

Zatqcznik nr 1 - formularz oferty

Zat^cznik nr 2 - formularz oswiadczenia wykonawcy o spetnianiu warunkdw udziatu w post^powaniu

Zal^cznik nr 3 - formularz oswiadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Zat^cznik nr 4 - formularz oSwiadczenia dot. grupy kapitatowej

Zatgcznik nr 5 - formularz wniosku o wycofanie oferty

Zal^cznik nr 6 - wz6r umowy

Zal^cznik nr 7 - klauzula informacyjna
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