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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Baćkowicach , Baćkowice 100,

27-552 Baćkowice, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8686208, faks 15 8686208 wew. 22.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:  Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Zakup biletów miesięcznych dla uczniów

dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2013/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Na zakres rzeczowy przedmiotu

zamówienia składa się: 1. Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci i młodzieży do Publicznej Szkoły

Podstawowej w Modliborzycach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Piórkowie, Publicznej Szkoły

Podstawowej we Wszachowie, Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach w roku szkolnym 2013/2014 w

formie zakupu biletów miesięcznych na trasach - wg Załącznika nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia. 2. Przewóz uczniów w roku szkolnym 2013/2014 na trasie Modliborzyce-Baćkowice

(basen)-Modliborzyce, Piórków-Baćkowice (basen)-Piórków, Wszachów-Baćkowice (basen)-Wszachów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości uczniów przewożonych na poszczególnych trasach w

trakcie realizacji zamówienia oraz zmiany częstotliwości wyjazdów na basen i ilości uczniów korzystających z

tych przejazdów. W związku z powyższym w formularzu ofertowym wykonawca musi podać cenę za przewóz

1 ucznia na wszystkich trasach w skali 1 miesiąca (biletu miesięcznego) oraz cenę jednostkową netto za 1km

na trasie Modliborzyce-Baćkowice (basen)-Modliborzyce, Piórków-Baćkowice (basen)-Piórków, Wszachów-

Baćkowice (basen)-Wszachów..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Nie dotyczy



III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca musi wykazać, że posiada ważną licencję na wykonywanie krajowego

transportu drogowego osób, o której mowa w treści art. 5 ustawy z dnia 6 września

2001 o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.).

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku wg formuły spełnia - nie spełnia,

w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o świadczeniach dołączonych do

oferty. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać spełnienie

warunków udziału w postępowaniu.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje w okresie przewidzianym na realizację

zamówienia, co najmniej 6 autobusami o liczbie miejsc siedzących minimum 40 każdy

lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji

na okres wykonywania zamówienia niezbędnych autobusów, za pomocą których

będzie realizował przedmiot zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego

warunku udziału w postępowaniu wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o

informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Z treści

załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać spełnienie warunków udziału w

postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli

przepisy  prawa nakładają  obowiązek  ich posiadania,  w  szczególności koncesje,  zezwolenia lub

licencje;

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.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa

w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące

podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

opłaconą  polisę,  a  w  przypadku jej  braku,  inny dokument  potwierdzający,  że inny podmiot  jest

ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z

przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

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;

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;

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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI

LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym

wymaganiom należy przedłożyć:

zaświadczenie  niezależnego  podmiotu  zajmującego  się  poświadczaniem  zgodności  działań

wykonawcy z normami jakościowymi,  jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania

jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykaz usług przewozu dzieci w zakresie niezbędnym do wykazania wiedzy i doświadczenia, wykonywanych

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie. Każda usługa na minimum 100 000,00 zł. Wymienione prace muszą być

potwierdzone dokumentami, z których wynika, że prace te zostały wykonane należycie (referencje).

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 si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie



której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Umowę można zmienić, jeżeli wystąpią istotne okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili

zawarcia umowy, w szczególności: - działanie siły wyższej; - zmiany obowiązującego prawa powodujące, że

realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa; - gdy zaistnieje inna, niemożliwa

do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą

żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy,

zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy,

w szczególności terminu realizacji zamówienia i wartości umowy; - z uwagi na niezależne od stron umowy

zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy np. osób reprezentujących strony (w szczególności

choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne); - zmiany danych teleadresowych stron

umowy określonych w umowie; - oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; -

zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, a tym samym wartości umowy; - zmiany ilości dzieci i młodzieży

przewożonych na poszczególnych trasach; - zmiana ilości kursów na basen i ich częstotliwości oraz zmiana

ilości dzieci przewożonych na basen; - zmiana godzin dowozu i odwozu dzieci i młodzieży.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia:  www.bip.backowice-gmina.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Gminny Zespół

Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Baćkowicach 100, 27-552 Baćkowice, woj. Świętokrzyskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  13.08.2013

godzina 12:00, miejsce: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Baćkowicach 100, 27-552

Baćkowice, woj. Świętokrzyskie.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą:  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie


