Małomice: Dowozy w roku szkolnym 2014/2015 uczniów z terenu gminy Małomice oraz
wsi Witków, Pruszków do Zespołu Szkół w Małomicach, Publicznej Szkoły Podstawowej
w Chichach.
Numer ogłoszenia: 169923 - 2014; data zamieszczenia: 06.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małomice , Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice,
woj. lubuskie, tel. 068 3769027, faks 068 3769051 w. 12.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.malomice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowozy w roku szkolnym
2014/2015 uczniów z terenu gminy Małomice oraz wsi Witków, Pruszków do Zespołu Szkół
w Małomicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Chichach..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz z
dopuszczeniem przewozów regularnych w roku szkolnym 2014/2015 uczniów z terenu gminy
Małomice oraz wsi Witków (Gmina Szprotawa), Pruszków (Gmina Żagań) do Zespołu Szkół
w Małomicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Chichach i Przedszkola Publicznego w
Małomicach Publiczna Szkoła Podstawowa w Chichach: Trasa: - Witków (Przystanek
Kościół) - Chichy - Witków (Przystanek Kościół - 13 uczniów. - Janowiec - Chichy Janowiec - 1 uczeń Zespół Szkół w Małomicach Trasa: - Bobrzany - Małomice - Bobrzany 31
uczniów; - Janowiec - Małomice - Janowiec - 8 uczniów; - Chichy - Małomice - Chichy - 7
uczniów; - Śliwnik - Małomice - Śliwnik - 19 uczniów; - Lubiechów - Małomice - Lubiechów
- 21 uczniów; - Żelisław - Małomice - Żelisław - 15 uczniów; - Pruszków - Małomice Pruszków - 7 uczniów, Przedszkole Publicznego w Małomicach trasa: - Śliwnik - Małomice Śliwnik - 1 uczeń; - Lubiechów - Małomice - Lubiechów - 8 uczniów; - Pruszków - Małomice
- Pruszków - 1 uczeń; - Żelisław - Małomice - Żelisław - 2 uczniów. Wykonawca
zobowiązany jest również wydać karty przejazdu dla opiekunów uczniów. Dowóz uczniów do
szkół powinien zakończyć się przed godziną 7:55. Wyjazd uczniów ze szkoły do domu nie
później niż o godzinie 15:00. Zamawiający dopuszcza, że dowozy uczniów w formie
przewozów regularnych realizowane mogą być w formie zakupu biletów miesięcznych na
wskazanych trasach..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6, 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: Rozpoczęcie:
01.09.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium
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
w zakresie posiadania przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania
określonej działalności lub czynności, Zamawiający żąda od Wykonawcy
posiadania uprawnienia do wykonywanie usług w zakresie transportu
drogowego, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o
transporcie drogowym.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna za
spełniającego ten wymóg tego Wykonawcę, który w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę, odpowiadającą
przedmiotowi zamówienia (dowozy uczniów do szkół) o wartości nie
mniejszej niż 80.000,00 zł. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku
Wykonawca złoży wraz z ofertą dokument określony w sekcji III.4.1 pozycja
2.Wykonawcy występujący wspólnie powyższy warunek mogą spełnić łącznie.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 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 oraz składając dokumenty
dotyczące tego podmiotu określone w sekcji III.4.2;
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający uzna za
spełniającego te wymogi tego Wykonawcę, który będzie ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem zamówienia

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
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;



określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez
wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach
lub
usługach
niewykonanych
lub
wykonanych
nienależycie
głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, wraz z załączeniem dowodów - poświadczeń, czy usługi te zostały
wykonane (są wykonywane) należycie, czy zostały wykonane nienależycie dot.
wszystkich wymienionych w wykazie usług dotyczących dowozu uczniów do szkół
o wartości nie mniejszej jak 80 000 zł. W przypadku usług ciągłych lub
okresowych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy Zamawiający jest
podmiotem na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej
wykonane, a w stosunku do których Zamawiający żąda poświadczeń, Wykonawca
nie ma obowiązku przedkładania dowodów- poświadczeń;;



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.

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;



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;

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)
oświadczenie w oparciu o art.44 ustawy Pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał nr 2);
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
Zamawiający - na podstawie art.144 ust.1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych
dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie wartości wynagrodzenia: w
zakresie wartości wynagrodzenia w przypadku zmiany liczby uczniów korzystających z
dowozów, które zostanie ustalone na podstawie cen jednostkowych wykonania usługi na
danej trasie i liczby uczniów. Zmiana ta nie będzie wymagała zmiany umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://malomice.bip.pbox.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na pisemny
wniosek w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Małomicach, Plac Konstytucji 3
Maja 1, 67-320 Małomice, pokój nr 10 (sekretariat)..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 19.08.2014 godzina 11:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim
w Małomicach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice w pokoju nr 10 (sekretariat)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
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
Małomice, 6 sierpnia 2014r.

Burmistrz Małomic
/-/ Małgorzata Janina Sendecka

