Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia: http://malomice.bip.pbox.pl
Małomice: Dowozy w roku szkolnym 2015- 2016 uczniów z terenu gminy Małomice oraz wsi Witków,
Pruszków do Zespołu Szkół w Małomicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Chichach, Publicznego
Przedszkola w Małomicach.
Numer ogłoszenia: 121449 - 2015; data zamieszczenia: 13.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
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 2015- 2016
uczniów z terenu gminy Małomice oraz wsi Witków, Pruszków do Zespołu Szkół w Małomicach,
Publicznej Szkoły Podstawowej w Chichach, Publicznego Przedszkola w Małomicach..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szacunkowa wartość
zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EUR. Dowóz z
dopuszczeniem przewozów regularnych w roku szkolnym 2015/2016 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 - 9 uczniów) - Witków (Przystanek Kościół) - Chichy - Witków (Przystanek świetlica
- 4 uczniów) - Witków (Przystanek Kościół) - Chichy - Witków (Przystanek na żądanie - 2 uczniów) Janowiec - Chichy - Janowiec - 1 uczeń Zespół Szkół w Małomicach Trasa: - Bobrzany - Małomice Bobrzany 34 uczniów; - Janowiec - Małomice - Janowiec - 12 uczniów; - Chichy - Małomice - Chichy 12 uczniów; - Śliwnik - Małomice - Śliwnik - 19 uczniów; - Lubiechów - Małomice - Lubiechów - 25
uczniów; - Żelisław - Małomice - Żelisław - 11 uczniów; - Pruszków - Małomice - Pruszków - 9 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 nieodpłatnie karty
przejazdu dla opiekunów uczniów. Dowóz uczniów do szkół powinien rozpocząć się nie wcześniej niż
o godzinie 7:00, a zakończyć się przed godziną 7:55. Wykonawca zapewni odwóz uczniów z Zespołu
Szkół w Małomicach i Przedszkola Publicznego w Małomicach do domu na trasie: - Małomice Janowiec przez Bobrzany, Chichy o godzinie 13:50 i 15:05; - Małomice - Śliwnik, Żelisław przez
Lubiechów o godzinie 12:00, 14:10, 14:40; - Małomice - Żelisław o godzinie 13:35, 14:40 Wykonawca
zapewni odwóz uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Chichach do domu na trasie Chichy Witków przez Janowiec 12:40, 14:00. Zamawiając dopuszcza, iż wskazany przez niego harmonogram
odwozów uczniów na trasie szkoła dom może być zmodyfikowany przez Wykonawcę nie więcej niż o
plus 10 minut. Zamawiający dopuszcza, dowóz uczniów w formie przewozów regularnych
realizowanych w formie zakupu biletów miesięcznych na wskazanych wyżej trasach..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
•Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8, 60.14.00.00-1.
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: 01.09.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
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 uprawnienia do wykonywanie usług w zakresie
transportu drogowego osób, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o transporcie
drogowym.
•III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
◦w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna za spełniającego ten wymóg
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 podstawowych i gimnazjach) o wartości nie
mniejszej niż 80.000,00 zł.
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;
•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:
•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;
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.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: Siedziba Zamawiającego,
Urząd Miejski w Małomicach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, w pokoju nr 10 (sekretariat).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2015
godzina 12:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w
Małomicach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, w pokoju nr 10 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 5 (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, 13.08.2015

