
Drawno: Codzienny dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Drawno w

roku szkolnym 2011/2012

Numer ogłoszenia: 187914 - 2011; data zamieszczenia: 06.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drawno z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Drawnie , ul. Kościelna 3, 73-220

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

Adres strony internetowej zamawiającego: www.drawno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Codzienny dowóz dzieci do szkół na terenie gminy

Drawno w roku szkolnym 2011/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest

świadczenie usług przewozowych uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Drawno w roku szkolnym

2011/2012. 2. Zakres usług stanowiących przedmiot zamówienia określony jest w załącznikach do niniejszej

SIWZ. 3. Dowóz dzieci z miejsca zamieszkania do szkoły i ze szkoły do miejsca zamieszkania będzie się odbywać

tylko w dniach realizowania przez placówki oświatowe zadań dydaktyczno - wychowawczych. 4. Wykonawca

podejmuje się przestrzegania czasu przewozu dzieci do szkół nie wcześniej niż o godz. 7.00 z miejsca

zamieszkania dziecka i dowozu ze szkoły do miejsca zamieszkania dziecka nie później niż o godz. 15.30. 5.

Wykonawca musi zapewnić opiekę nad dowożonymi dziećmi w każdym pojeździe na własny koszt. 6. Wykonawca

musi zapewnić wystarczającą liczbę miejsc na określonej trasie. 7. Do zamówienia przyporządkowane są trasy

opisane w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ, która w trakcie realizacji usługi może być modyfikowana w

zależności od potrzeb Zamawiającego. Powyższe zmiany mogą zaistnieć w trakcie trwania danego semestru na

podstawie rozmów z osobą upoważnioną przez Zamawiającego. W trakcie trwania ferii, świąt lub innych dni

wyznaczonych przez dyrekcje szkół, jako wolne od zajęć przewozy nie będą odbywały się. W razie zaistnienia

konieczności dowozu dzieci w dni dodatkowe lub na innych dodatkowych trasach Wykonawca zobowiązuje się do

ich realizacji w ramach zawartej umowy. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia, bądź

zwiększenia zakresu usług, przyjmując do rozliczeń ceny jednostkowe za każdy przejechany 1km oraz do bieżącej

kontroli rzeczywistego przebiegu pojazdu. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: a. zmniejszenia, bądź
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zwiększenia zakresu usługi, przyjmując do rozliczeń ceny jednostkowe za każdy przejechany 1 km, b.

natychmiastowego rozwiązania umowy o wykonanie usługi dowozu, najmu w przypadku nienależytego wykonania

umowy, polegającym między innymi na: - nieprzestrzeganiu harmonogramu dowozów, - nie utrzymaniu właściwego

stanu technicznego pojazdu, - nieprzestrzeganiu przyjętych standardów w zakresie czystości pojazdu i jego obsługi

oraz kultury osobistej kierowcy. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany

ująć w cenie ofertowej. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców, chyba, że taka potrzeba

zajdzie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 10%

wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające dotyczą wyłącznie usług polegających na

powtórzeniu części tego samego zamówienia.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

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

Zamawiający wymaga od wykonawcy, oświadczenia, że wykonawca posiada aktualną licencję na

wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób oraz podania jej nr, daty

wydania i jej ważności, oraz nazwę organu wydającego

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający żąda złożenia: a) wykazu wykonanych lub wykonywanych usług (min. 1 zamówienie) przez

okres min. 10 miesięcy w zakresie przewozów dzieci szkolnych, o wartości min. 100 000,00 zł i co

najmniej zgodnym z przedmiotem zamówienia opisanym w pkt. III SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat
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przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców; b) referencji lub innego

dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia

pojazdów, jakimi dysponuje wykonawca wraz z odpowiednim opisem, zawierającym następujące

informacje: marka pojazdu i rok produkcji, nr rejestracyjny, data ważności przeglądu technicznego, nr i

data ważności polis OC i NW, ilość miejsc siedzących oraz charakter własności, 2) wykazu osób i

podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i odpowiedzialnych za świadczenie

usług, z określeniem charakteru zatrudnienia oraz z danymi na temat zakresu wykonywanych przez nich

czynności i posiadaniu przez nich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający żąda oświadczenia, że Wykonawca znajduję się w sytuacji finansowo-ekonomicznej

umożliwiającej mu rzetelne i terminowe wykonanie 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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych,  a  w  przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,

dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 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,  z

podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców,  oraz  załączeniem  dokumentu

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla

wykonania  zamówienia,  a  także  zakresu wykonywanych przez nie  czynności,  oraz informacją  o

podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
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aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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,  a  w  stosunku do  osób  fizycznych

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

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.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy -

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

lub  gospodarczego  odpowiednio  miejsca  zamieszkania  osoby  lub  kraju,  w  którym wykonawca  ma

siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  jeżeli  w  miejscu  zamieszkania  osoby  lub  w  kraju,  w  którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których

ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

6. Zmiana postanowień umowy w oparciu o art. 144 ust. 1 może dotyczyć 1. nieprzewidzianych okoliczności

formalno-prawnych, 2. zmian osobowych osób upoważnionych, 3. zmiany podwykonawcy lub innego podmiotu

uczestniczącego w realizacji przedmiotu zamówienia, na którego zasobach polegać będzie Wykonawca wyłącznie

na pisemny wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, udzieloną wyłącznie po dostarczeniu dokumentów

określonych przez Zamawiającego, adekwatnie do wymagań obowiązujących w trakcie przeprowadzonej

procedury przetargowej, 4. zmian zakresu rzeczowego i ilościowego usług, która będzie miała miejsce w

zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, 5. stawki podatku VAT i w konsekwencji ceny ofertowej brutto

w przypadku zmian ustawowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.drawno.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Drawnie ul.

Kościelna 3 73-220 Drawno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2011

godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Drawnie ul. Kościelna 3 73-220 Drawno sekretariat urzędu.

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
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