
Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj  Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.drawno.pl

Drawno: Codzienny dowóz dzieci do szkó  na terenie gminy Drawno oraz
do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 1 wrze nia 2015 r. do 22 grudnia

2016 r.
Numer og oszenia: 168744 - 2015; data zamieszczenia: 07.07.2015

OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - us ugi

Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.

Og oszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drawno z siedzib  w Urz dzie Miejskim w Drawnie , ul. Ko cielna 3, 73-220

Drawno, woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7682031, faks 95 7682031.

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.drawno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Administracja samorz dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Codzienny dowóz dzieci do szkó  na terenie gminy

Drawno oraz do SOSz-W w Suliszewie w okresie od 1 wrze nia 2015 r. do 22 grudnia 2016 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: us ugi.

II.1.4) Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówienia: 1)Przedmiotem zamówienia jest

wiadczenie us ug przewozowych uczniów z terenu Gminy Drawno do Gimnazjum Publicznego w Drawnie, Szko y

Podstawowej w Drawnie, Przedszkola Miejskiego w Drawnie oraz do Specjalnego O rodka Szkolno-

Wychowawczego w Suliszewie w okresie od 1 wrze nia 2015 r. do 22 grudnia 2016 r. 2)Przewóz ma by

realizowany w oparciu o utworzone przez Wykonawc  linie komunikacji regularnej z pierwsze stwem przejazdu

dzieci i m odzie y na podstawie imiennych biletów miesi cznych i jednorazowych wydawanych osobom

uprawnionym do przejazdu zgodnie z imiennym wykazem uczniów przekazanym przez dyrektorów placówek

wiatowych i biletów miesi cznych lub jednorazowych dla dzieci niepe nosprawnych i ich opiekunów

doje aj cych do SOSz-W w Suliszewie. 3)Transport obejmuje dowóz i odbiór dziecka z miejsca zamieszkania

do szko y i ze szko y do miejsca zamieszkania. 4)Ilo  dowo onych uczniów z poszczególnych miejscowo ci gminy

Drawno do placówek o wiatowych w Gminie Drawno przedstawia za cznik nr 6. 5)Ilo  dowo onych uczniów z

poszczególnych miejscowo ci gminy Drawno do SOSz-W w Suliszewie przedstawia za cznik nr 7. 6)Liczba
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uczniów jest wielko ci  prognozowan  i mo e si  zmienia  w trakcie realizacji zamówienia. 7)Trasy przewozu

uczniów (za cznik nr 8) mog  podlega  modyfikacjom w trakcie realizacji zamówienia za zgod  Zamawiaj cego.

8)Wykonawca podejmuje si  przestrzegania czasu przewozu dzieci do szkó  nie wcze niej ni  o godz. 6.45 z

miejsca zamieszkania dziecka i dowozu ze szko y do miejsca zamieszkania dziecka nie pó niej ni  o godz. 15.30.

9)Wykonawca musi zapewni  opiek  nad dowo onymi dzie mi w ka dym poje dzie na w asny koszt.

10)Wykonawca musi zapewni  wystarczaj  liczb  miejsc siedz cych na okre lonej trasie. 11)Wykonawca

ponosi pe  odpowiedzialno  za bezpiecze stwo przewo onych dzieci. 12)Dowóz dzieci z miejsca zamieszkania

do szko y i ze szko y do miejsca zamieszkania b dzie si  odbywa  w dniach realizowania przez placówki

wiatowe zada  dydaktyczno - wychowawczych zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i

Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U z 2002 r. Nr 46, poz. 432 ze zm.) .

13)Ilo  dni, w których b dzie odbywa  si  dowóz dzieci do szkó  okre lono na 259. 14)Transport uczniów winien

odbywa  si  do trzech kursów - 1 kurs dowóz, 1 lub 2 kursy powrotne na ka dej trasie zgodnie z organizacj

zaj  szkolnych i przedszkolnych (liczb  odwozów na danej trasie okre la za cznik nr 8) 15)W przypadku awarii

rodka transportu Wykonawca zabezpiecza pojazd zast pczy w ci gu 20 min. od czasu wyst pienia awarii.

16)Wszystkie koszty zwi zane z realizacj  zamówienia Wykonawca jest zobowi zany uj  w cenie ofertowej.

Zamawiaj cy nie zamierza zwo ywa  zebrania Wykonawców, chyba e taka potrzeba zajdzie. 17)Zamawiaj cy

zastrzega sobie prawo do: a) mo liwo ci zmiany kolejno ci tras i godzin przywozów, które zostan  ustalone po

opracowaniu planów lekcji. Zamawiaj cy zastrzega sobie mo liwo  odpracowania dni nauki szkolnej w soboty.

Wykonawca zostanie powiadomiony o wyst pieniu soboty pracuj cej nie pó niej ni  5 dni przed dan  sobot  oraz

liczby dowo onych uczniów, b) natychmiastowego rozwi zania umowy o wykonanie us ugi dowozu, w przypadku

nienale ytego wykonania umowy, polegaj cym mi dzy innymi na: -nieprzestrzeganiu harmonogramu dowozów,

-nieutrzymaniu w ciwego stanu technicznego pojazdu, -nieprzestrzeganiu przyj tych standardów w zakresie

czysto ci pojazdu i jego obs ugi oraz kultury osobistej kierowcy. 18)Us uga dowozu dzieci musi by  realizowana

autobusami spe niaj cymi wymagania okre lone w rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezb dnego wyposa enia (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.

305) w tym spe niaj cymi warunki dla autobusów szkolnych okre lone w § 22 tego rozporz dzenia, a ponadto

wyposa onymi w pasy bezpiecze stwa na siedzeniach, przed którymi nie ma innych siedze  oraz na siedzeniu

kierowcy..

II.1.5)

V przewiduje si  udzielenie zamówie  uzupe niaj cych:

Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówie  uzupe niaj cych

Zamawiaj cy przewiduje udzielenie zamówie  uzupe niaj cych, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy

Prawo zamówie  publicznych stanowi cych nie wi cej ni  10% warto ci zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 60.17.20.00-4, 60.11.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza si  z enie oferty cz ciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si  z enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako czenie: 22.12.2016.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nale y wnie  w wysoko ci 5 000,00 z  (s ownie: pi  tysi cy z otych

00/100) w terminie do dnia 16.07.2015 r. do godziny 11:00. Decyduje data i godzina wp ywu rodków do

Zamawiaj cego. 2.Wadium mo e by  wnoszone: 1)w pieni dzu - przelewem na rachunek bankowy

Zamawiaj cego nr 35 8359 0005 0031 4279 9000 0004 -por czeniach bankowych lub por czeniach spó dzielczej

kasy oszcz dno ciowo-kredytowej (z tym, e por czenie kasy jest zawsze por czeniem pieni nym), gwarancjach

bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.

6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci - w

kasie Urz du Miejskiego w Drawnie, ul. Ko cielna 3. 3.Wadium mo e by  wniesione w jednej lub kilku formach.

4.W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z

tre ci tych gwarancji musi w szczególno ci jednoznacznie wynika : 1)zobowi zanie gwaranta (banku, zak adu

ubezpiecze ) do zap aty ca ej kwoty wadium nieodwo alnie i bezwarunkowo na pierwsze danie Zamawiaj cego

(beneficjenta gwarancji) zawieraj ce o wiadczenie, e zaistnia y przes anki jego zatrzymania. 2)termin

obowi zywania gwarancji, który nie mo e by  krótszy ni  termin zwi zania ofert , 3)miejsce i termin zwrotu

gwarancji. 5.Wadium wniesione w pieni dzu Zamawiaj cy przechowa na rachunku bankowym. 6.Wykonawca,

który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowan  form  wadium zostanie przez Zamawiaj cego wykluczony a jego

oferta zostanie uznana za odrzucon .

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE NIANIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa

nak adaj  obowi zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Na potwierdzenie ww. warunku Wykonawca zobowi zany jest za czy  do oferty dokumenty

potwierdzaj ce posiadanie uprawnie  do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli

przepisy prawa nak adaj  obowi zek ich posiadania, w szczególno ci koncesje, zezwolenia lub licencje -

licencje na wykonywanie transportu drogowego. Warunek oceniony zostanie na podstawie z onego

wiadczenia oraz dokumentów.

III.3.2) Wiedza i do wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

W celu potwierdzenia spe nienia warunku wiedzy i do wiadczenia Wykonawca musi wykaza  si

wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed up ywem terminu sk adania ofert, a je eli okres

prowadzenia dzia alno ci jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 us ugi wykonanej lub trwaj cej,

przez nieprzerwany okres co najmniej 10 miesi cy, zwi zanej z przedmiotem zamówienia. Warunek

oceniony zostanie na podstawie z onego o wiadczenia oraz dokumentów
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III.3.3) Potencja  techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Na potwierdzenie spe niania ww. warunku Wykonawca musi wykaza  si  dysponowaniem niezb dnych

do wykonania zamówienia pojazdów. Warunek oceniony zostanie na podstawie z onego o wiadczenia

o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu oraz dokumentów.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Zamawiaj cy odst puje od opisu sposobu dokonywania oceny spe niania warunków udzia u w

post powaniu w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Na potwierdzenie spe niania tego warunku Wykonawca musi posiada  op acon  polis  lub inny

dokument potwierdzaj cy, e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie

prowadzonej dzia alno ci zwi zanej z przedmiotem zamówienia w wysoko ci minimum 50.000 z .

Warunek oceniony zostanie na podstawie z onego o wiadczenia i dokumentów.

III.4) INFORMACJA O O WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ  DOSTARCZY  WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPE NIANIA WARUNKÓW UDZIA U W POST POWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe niania przez wykonawc  warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o wiadczenia o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu nale y przed :

potwierdzenie posiadania uprawnie  do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy

prawa nak adaj  obowi zek ich posiadania, w szczególno ci koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz wykonanych, a w przypadku wiadcze  okresowych lub ci ych równie  wykonywanych, g ównych

dostaw lub us ug, w okresie ostatnich trzech lat przed up ywem terminu sk adania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udzia u w post powaniu, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy - w tym

okresie, wraz z podaniem ich warto ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy

lub us ugi zosta y wykonane, oraz za czeniem dowodów, czy zosta y wykonane lub s  wykonywane

nale ycie;

wykaz narz dzi, wyposa enia zak adu i urz dze  technicznych dost pnych wykonawcy us ug lub robót

budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacj  o podstawie do dysponowania tymi

zasobami;

wiadczenie, e osoby, które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia, posiadaj  wymagane

uprawnienia, je eli ustawy nak adaj  obowi zek posiadania takich uprawnie ;

op acon  polis , a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj cy, e wykonawca jest ubezpieczony

od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci zwi zanej z przedmiotem zamówienia.
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III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale y

przed :

wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z w ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia alno ci gospodarczej,

je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed

up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia

albo sk adania ofert;

aktualne za wiadczenie w ciwego naczelnika urz du skarbowego potwierdzaj ce, e wykonawca nie

zalega z op acaniem podatków, lub za wiadczenie, e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji

ciwego organu - wystawione nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania wniosków

o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert;

aktualne za wiadczenie w ciwego oddzia u Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Spo ecznego potwierdzaj ce, e wykonawca nie zalega z op acaniem sk adek na

ubezpieczenia zdrowotne i spo eczne, lub potwierdzenie, e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji

ciwego organu - wystawione nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania wniosków

o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert;

wykonawca powo uj cy si  przy wykazywaniu spe niania warunków udzia u w post powaniu na zasoby

innych podmiotów, które b  bra y udzia  w realizacji cz ci zamówienia, przedk ada tak e dokumenty

dotycz ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre lonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Je eli wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedk ada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib  lub miejsce zamieszkania potwierdzaj cy,

e:

nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad ci - wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed

up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia

albo sk adania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, op at, sk adek na ubezpieczenie spo eczne i zdrowotne albo e uzyska

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w

ca ci wykonania decyzji w ciwego organu - wystawiony nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem

terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo
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sk adania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si  o zamówienie - wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy

przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie

zamówienia albo sk adania ofert;

III.4.3.2)

za wiadczenie w ciwego organu s dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz , w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 -

wystawione nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do

udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert;

za wiadczenie w ciwego organu s dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz , w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy

- wystawione nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do

udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotycz ce przynale no ci do tej samej grupy kapita owej

lista podmiotów nale cych do tej samej grupy kapita owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, e nie nale y do grupy kapita owej;

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: najni sza cena.

IV.2.2)

 przeprowadzona b dzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której b dzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.drawno.pl

Specyfikacj  istotnych warunków zamówienia mo na uzyska  pod adresem: Urz d Miejski w Drawnie ul.

Ko cielna 3 73-220 Drawno.

IV.4.4) Termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu lub ofert: 16.07.2015

godzina 11:00, miejsce: Urz d Miejski w Drawnie ul. Ko cielna 3 73-220 Drawno sala posiedze .

IV.4.5) Termin zwi zania ofert : okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk adania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si  uniewa nienie post powania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj cych zwrotowi

rodków z pomocy udzielonej przez pa stwa cz onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
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(EFTA), które mia y by  przeznaczone na sfinansowanie ca ci lub cz ci zamówienia: nie
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