
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.kamiensk.com.pl oraz www.bip.kamiensk.com.pl

Kamie ńsk: PRZEWÓZ UCZNIÓW W KOMUNIKACJI ZAMKNI ĘTEJ DO PRZEDSZKOLA,

SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W KAMIE ŃSKU

Numer ogłoszenia: 159439 - 2013; data zamieszczenia : 09.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

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 zamawiaj ącego:  www.kamiensk.com.pl oraz www.bip.kamiensk.com.pl

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:  PRZEWÓZ UCZNIÓW W KOMUNIKACJI ZAMKNIĘTEJ DO

PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W KAMIEŃSKU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  PRZEWÓZ UCZNIÓW W KOMUNIKACJI ZAMKNIĘTEJ DO

PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W KAMIEŃSKU TRASA NR I Przewóz uczniów w komunikacji zamkniętej

do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kamieńsku z m. Odjazd: I kurs - Kamieńsk - Huby Ruszczyńskie -

Ozga - Podjezioro - Gałkowice Nowe - Kamieńsk (29 dzieci + 2 opiekunki); 28,00 km codziennie II kurs - Kamieńsk - Koźniewice -

Kamieńsk ul. Kościuszki - (44 dzieci + 2 opiekunki); 9,00 km codziennie Powrót: I kurs -Kamieńsk - Pytowice - Koźniewice - Kamieńsk;

12,00 km codziennie II kurs - Kamieńsk - Barczkowice - Ochocice - Michałów - Dąbrowa - Kamieńsk; 16,00 km codziennie III kurs -

Kamieńsk - Mościska - Politki - Danielów - Huby Ruszczyńskie - Gałkowice Nowe - Kamieńsk; 24,00 km codziennie TRASA NR II

Przewóz uczniów komunikacji zamkniętej do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kamieńsku z m. Gorzędów Przyjazdy: Gorzędów (37

dzieci + 2 opiekunki); 9,40 km Powroty : Kamieńsk - Gorzędów; 9,40 km codziennie TRASA NR III Przewóz uczniów komunikacji

zamkniętej do Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kamieńsku z m. Barczkowice Barczkowice - (28 dzieci +

2 opiekunki); 6,00 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: Kamieńsk - Huta Porajska, Napoleonów,

Aleksandrów, Kamieńsk (35 dzieci + 2 opiekunki); 26,80 km codziennie Powroty: Kamieńsk - Aleksandrów, Napoleonów, Huta

Porajska; 26,80 km codziennie.

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia

podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 60.11.20.00-6.

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:  Zakończenie: 27.06.2014.

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

TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający wymaga wniesienia wadium najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 19.08.2013

r. do godz. 11 00 Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku

zamawiającego Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5 000,00 zł, słownie: pięć tysięcy złotych zero

groszy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA 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 spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego

osób

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca spełni ten warunek 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 waru nku

Wykonawca spełni ten warunek 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 waru nku

Wykonawca spełni ten warunek 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 waru nku

Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz 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 na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 150 000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA

PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz

oświadczenia 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;

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

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

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.

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;

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 ubezpieczenia 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;

wykonawca powołujący się  przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby 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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej, przedkłada:

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

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności 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;



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

1. W odniesieniu do art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian

istotnych postanowień zawartej umowy na etapie jej realizacji w zakresie: a. zmiany terminu wykonania i terminu płatności - w

przypadku gdy o zmianę taką wystąpi Zamawiający, lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie

można było przewidzieć w chwili składania oferty lub wystąpią istotne zmiany zakresu rzeczowego usług, a zmianę zaakceptuje

Zamawiający, b. zmiany osób lub podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego -

jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji umowy, c. zmiany zakresu usług - jeżeli z wnioskiem takim wystąpi

Zamawiający lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania

oferty, d. zmiany wynagrodzenia - jeżeli nastąpi zmiana zakresu usług lub urzędowa zmiana wysokości stawki podatku VAT, e. zmian

przewidzianych zapisami niniejszej umowy lub SIWZ, 2. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian umowy w następujących

przypadkach: a. gdy zaistnieją okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie optymalnemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i

gospodarnemu wydatkowaniu środków finansowych, b. gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego, c. gdy wystąpią

zdarzenia losowe

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  www.kamiensk.com.pl

oraz www.bip.kamiensk.com.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Miejskiego Zespołu Ekonomiczno -

Administracyjnego w Kamieńsku, ul. Wieluńska 50, 97 360 Kamieńsk, pokój nr 18.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  19.08.2013 godzina 11:00, miejsce:

Miejskiego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego w Kamieńsku, ul. Wieluńska 50, 97 360 Kamieńsk, pokój nr 18.

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

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

pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Ha ndlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści

lub cz ęści zamówienia: nie


