
Kamieńsk: przewóz uczniów w komunikacji zamkniętej do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w
Kamieńsku
Numer ogłoszenia: 225638 - 2011; data zamieszczenia: 01.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Kamieńsku , ul. Wieluńska 50, 97-360
Kamieńsk, woj. łódzkie, tel. 0-44 68 17 123, faks 0-44 68 17 153.

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
www.kamiensk.com.pl oraz www.bip.kamiensk.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:przewóz uczniów w komunikacji zamkniętej do
przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w Kamieńsku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:TRASA NR I Przewóz uczniów w
komunikacji zamkniętej do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kamieńsku z m. Odjazd: I
kurs - 6 45 Kamieńsk - Huby Ruszczyńskie - Ozga - Podjezioro - Gałkowice Nowe - Kamieńsk (28 dzieci + 2
opiekunki) 6 45 28 km codziennie II kurs - Kamieńsk - Koźniewice - Kamieńsk (37 dzieci + 2 opiekunki) 7 30 9 km
codziennie Powrót: I kurs - 12 30 Kamieńsk - Pytowice - Koźniewice - Kamieńsk (21 dzieci + 2 opiekunki) 12 30 12
km codziennie II kurs - Kamieńsk - Barczkowice - Ochocice - Michałów - Dąbrowa - Kamieńsk (38 dzieci + 2
opiekunki) 13 00 16 km codziennie III kurs - Kamieńsk - Mościska -Politki - Danielów - Huby Ruszczyńskie -
Gałkowice Nowe - Kamieńsk (38 dzieci + 2 opiekunki) 13 30 24 km poniedziałek i piątek 14 30 24 km wtorek,środa,
czwartek Razem: 89 km TRASA NR II Przewóz uczniów komunikacji zamkniętej do Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum w Kamieńsku z m. Gorzędów i Kolonia Olszowiec Przyjazdy: (23 dzieci + 2 opiekunki)Kolonia
Olszowiec 7 05, Gorzędów 7 25 - 21 km Powroty: (23 dzieci + 2 opiekunki) Kamieńsk 13 30, Gorzędów, Kolonia
Olszowiec - poniedziałek, piątek - 21 km Kamieńsk14 30, Gorzędów, Kolonia Olszowiec - wtorek,środa, czwartek -
21 km Razem: 42 km TRASA NR III Przewóz uczniów komunikacji zamkniętej do Publicznego Przedszkola, Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Kamieńsku z m. Barczkowice Przyjazdy: (30 dzieci + 2 opiekunki) Barczkowice 7 40 - 6
km TRASA NR IV Przewóz uczniów w komunikacji zamkniętej do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum w Kamieńsku z m. Huta Porajska, Napoleonów, Aleksandrów Przyjazdy:(39 dzieci + 2 opiekunki)
Kamieńsk 7 00, Huta Porajska, Napoleonów, Aleksandrów, Kamieńsk - 26,80 km Powroty: (30 dzieci + 2 opiekunki)
Kamieńsk 13 30, Aleksandrów, Napoleonów, Huta Porajska, - poniedziałek, piątek - 26,80 km Kamieńsk 14 30,
Aleksandrów, Napoleonów, Huta Porajska, - wtorek,środa, czwartek - 26,80 km Razem: 53,60 km.

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

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50%
wartości zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

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: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYMI
TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 2 500,00 zł

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIUORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIAOCENY
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

Wykonawca spełni ten warunek jeśli jeśli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art. 22 ust.
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni ten warunek jeśli jeśli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art. 22 ust.
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni ten warunek jeśli jeśli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art. 22 ust.
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni ten warunek jeśli jeśli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art. 22 ust.
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni ten warunek jeśli jeśli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art. 22 ust.
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACHLUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIASPEŁNIANIA WARUNKÓWUDZIAŁ U W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIAWYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 U STAWY



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:

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, 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 dopuszczeniedo 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

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie,że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

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 alboże
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 doudziału 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 dopuszczeniedo 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 dopuszczeniedo
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albooświadczenie złożone przed



notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lubkraju, 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.6) INNE DOKUMENTY

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

Wypełniony formularz ofertowy

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

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

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, gdy w trakcie realizacji: 1) wystąpią wyjątkowo niesprzyjające
warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonywanie usługi. 2) zaistnieje siła wyższa, przez którą, na
potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o
charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie
można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, - której nie można
przypisać drugiej stronie; 3) zmianie lub innej istotnej zmianie ulegnie ilość jakiegokolwiek elementu objętych umową
4) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację ze strony Wykonawcy lub ze
strony Zamawiającego). 5) zmianie ulegną powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia lubświadczenia stron 6) powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć
użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony 7) wystąpi
konieczność wprowadzenia innych zmian, które są konieczne do wprowadzenia a nie dało się ich przewidzieć w chwili
zawarcia umowy oraz są korzystne dla Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.kamiensk.com.pl oraz www.bip.kamiensk.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Miejskiego Zespołu Ekonomiczno -
Administracyjnego w Kamieńsku, ul. Wieluńska 50, 97 360 Kamieńsk, pokój nr 21.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.08.2011 godzina
11:00, miejsce: Miejskiego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego


