Łaziska Górne dnia 6.06.2014 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dowóz 4 uczniów do klas integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana
Pawła II w Łaziskach Górnych przy ulicy Wyrskiej 4 oraz 1 ucznia do
Gimnazjum Nr 3 im. Przyjaciół Ziemi w Łaziskach Górnych przy ulicy
Powstańców 6 wraz z opieką nad nimi w czasie przewozu
Numer ogłoszenia: 191600 – 2014 i data zamieszczenia w BZP: 06.06.2014
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:przetargi.laziska.um.gov.pl/ZP-13-14
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łaziska Górne , pl. Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne, woj. śląskie,
tel. 32 3248000, faks 32 3248006.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.laziska.um.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz 4 uczniów do klas integracyjnych
w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych przy ulicy Wyrskiej 4 oraz 1
ucznia do Gimnazjum Nr 3 im. Przyjaciół Ziemi w Łaziskach Górnych przy ulicy Powstańców 6 wraz z
opieką nad nimi w czasie przewozu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest wykonywanie raz dziennie dowozów i 2 razy dziennie odwozów uczniów z Łazisk
Górnych do klas integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych,
ul. Wyrska 4 oraz w Gimnazjum Nr 3 im. Przyjaciół Ziemi w Łaziskach Górnych, ul. Powstańców 6
wraz z opieką nad nimi w czasie tych przewozów. 2. Przewóz dotyczy 4 uczniów z Łazisk Górnych do
Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych oraz 1
ucznia do Gimnazjum Nr 3 im. Przyjaciół Ziemi w Łaziskach Górnych. Wyjazd z pierwszego
przystanku w czasie dowozu odbędzie się prawdopodobnie o godz. 7.15. 3. Opcja zwiększenia ilości
dowożonych dzieci będzie miała zastosowanie w przypadkach zgłoszenia przez rodziców/opiekunów
prawnych nowych dzieci do dowozu. Zamawiający zwiększając ilość dzieci objętych dowozem,
przekaże stosowną informację Wykonawcy usługi. 4. Uczniowie będą wsiadać i wysiadać z pojazdu
na następujących przystankach w Łaziskach Górnych: - przystanek autobusowy naprzeciwko salonu
samochodowego KIA MOTORS (przy DK 81), ul. Leśna, - przystanek autobusowy przy ulicy
Dworcowej 59 (powyżej marketu Biedronka), - parking za Miejskim Domem Kultury w Łaziskach
Górnych, ul. Świerczewskiego 2, - przy Gimnazjum Nr 3 im. Przyjaciół Ziemi w Łaziskach Górnych, ul.
Powstańców 6, - przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych przy ulicy
Wyrskiej 4. 5. Plan lekcji będzie podany Wykonawcy w ostatnim tygodniu poprzedzającym
rozpoczęcie roku szkolnego. 6. Przewóz będzie odbywał się w dni robocze wynikające z zajęć
szkolnych od 1 września 2014r.do 26 czerwca 2015r. 7. Przewóz nie będzie odbywał się w czasie
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ferii, przerw świątecznych, zawieszenia zajęć oraz w inne dni dodatkowo wolne od zajęć szkolnych. 8.
Przypuszczalna liczba dni dowozu uczniów wynosi: od września do grudnia 2014r. - 80 dni, od
stycznia do czerwca 2015r. - 109 dni. 9. Wykonawca zapewnia pojazd z kierowcą oraz opiekę osoby
pełnoletniej nad uczniami w czasie dowozu i odwozu ze szkoły. Kierowca nie może być jednocześnie
opiekunem. 10. Do zadań opiekuna należy: a) zapewnienie bezpieczeństwa przy wsiadaniu i
wysiadaniu uczniów z pojazdu oraz w pojeździe, b) kontrola stanu liczbowego uczniów podczas
każdego przewozu, c) doprowadzenie uczniów z pojazdu do szkoły, przekazanie opieki nad nimi
wychowawcom w szkole, d) odbieranie uczniów spod opieki wychowawców i doprowadzenie ich do
pojazdu, przekazywanie rodzicom informacji ze szkoły, e) udzielanie pomocy przy ubieraniu i
rozbieraniu w szkole oraz przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu w sytuacjach, gdy dziecko wymaga
takiej pomocy. 11. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka w drodze z domu na
przystanek i z przystanku do domu. 12. Szczegółowe warunki realizacji zadania są zawarte w
projekcie umowy. 12. W ofercie należy podać cenę za jeden dzień dowozu uczniów wraz z opieką nad
nimi..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 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: NIE JEST WYMAGANE
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
Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania, wykonawca winien posiadać licencję na wykonywanie krajowego
transportu drogowego osób, wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.)
W przypadku złożenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie powyższy
warunek musi spełniać każdy z wykonawców. Ocena spełnienia ww. warunku udziału
w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia, na
podstawie złożonych dokumentów opisanych w pkt 8.1.1 specyfikacji.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie powyższego warunku.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie
spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.
III.3.3) Potencjał techniczny
o
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania potencjałem technicznym
wykonawca winien wykazać, że dysponuje: - pojazdem, który posiada możliwość
przewozu nie mniej niż 7 osób. Ocena spełniania ww. warunku w postępowaniu
będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego
oświadczenia Potencjał techniczny
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie powyższego warunku.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie
spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie powyższego warunku.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie
spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.

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 narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie
do dysponowania tymi zasobami;
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;
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:
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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)
1 Formularz oferty- przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej specyfikacji. 2
Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Do oferty należy załączyć
dokument pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, który jest wymagany
w sytuacji, gdy z dokumentu rejestrowego nie wynika uprawnienie osoby do składania oświadczeń
woli w imieniu wykonawcy. W/w dokument może być doręczony w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej notarialnie. W przypadku, gdy ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o
udzielenie zamówienia, (grupy podmiotów określanej jako konsorcjum lub przedsiębiorców
prowadzących działalność w formie spółki cywilnej) są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Podmioty wspólnie ubiegające
się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo wraz z ofertą w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej notarialnie albo umowę spółki cywilnej lub wyciąg z umowy spółki cywilnej w zakresie
reprezentacji spółki (w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez wykonawcę) z której będzie
wynikało prawo do reprezentacji w postępowaniu albo reprezentacji w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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://przetargi.laziska.um.gov.pl/ZP-13-14
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 43-170 Łaziska
Górne Pl. Ratuszowy 1 ,Kancelaria Ogólna, cena 5 zł lub za zaliczeniem pocztowym.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
16.06.2014 godzina 10:00, miejsce: 43-170 Łaziska Górne Pl. Ratuszowy 1 ,Kancelaria Ogólna.
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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