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Świętochłowice: Przewóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w

Świętochłowicach wraz z ich opieką w czasie transportu do placówek
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Numer ogłoszenia: 101727 - 2015; data zamieszczenia: 08.07.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice , ul.

Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice, woj. śląskie, tel. 32 3491 800, faks 32 349 18 12.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietochlowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w

Świętochłowicach wraz z ich opieką w czasie transportu do placówek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest

świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Świętochłowicach wraz z ich

opieką w czasie transportu do placówek oświatowych znajdujących się na terenie Miasta Świętochłowice oraz

poza granicami Miasta Świętochłowice w okresie od 01.09.2015 r. do 24.06.2016 r. (z pominięciem dni wolnych od

zajęć dydaktycznych w szkołach), tj. w ciągu 188 dni kalendarzowych w roku szkolnym 2015/2016. Część I

Transport 50 uczniów do placówek oświatowych na terenie Miasta Świętochłowice Część II Transport 20 uczniów

do placówek oświatowych poza Miastem Świętochłowice Zamawiający wymaga aby Wykonawca zatrudnił osobę

do pełnienia funkcji opiekuna przeszkolonego w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej lub

przedmedycznej do obowiązków, którego będzie należało: - zapewnienie bezpiecznego wsiadania do pojazdu oraz

wysiadania z pojazdu uczniów dowożonych do szkół, - zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie przewozu uczniów

do szkół, - opieka i zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w czasie przejazdu, - w drodze

powrotnej przekazanie ucznia oczekującemu opiekunowi, - ustalanie sposobu porozumiewania się z kierowcą w
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czasie jazdy, - w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu dzieci nie dopuszczenie do ich

wsiadania do pojazdu lub wysiadania z pojazdu. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku awarii pojazdu do

niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie szkoły oraz rodziców przewożonych uczniów. Wykonawca ponosi

odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków przewozu dzieci i ich opiekuna.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone dzieciom i opiekunowi w trakcie przewozu

oraz osobom trzecim w związku z wykonywaną usługą. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia ubezpieczenia od

następstw nieszczęśliwych wypadków i poniesienia związanych z tym kosztów..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości 18,94% wartości

zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest do

wniesienia wadium w wysokości : - dla części I - 1.000zł ( tysiąc złotych). - dla części II - 1.000zł ( tysiąc złotych).

Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone

w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej

kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)

gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o

których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11. 2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z

2010 r. Nr 96, poz. 620). Wykonawca sam wybiera sobie formę wniesienia wadium. Wadium wnoszone w

pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach ING Bank Śląski S.A.

Katowice O/Świętochłowice : 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 z dopiskiem : Przewóz uczniów dla części I,

Przewóz uczniów dla części II, Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 17.07.2015 r. do godz.

10:00. Wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione

w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew

przed upływem terminu składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w

Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, w kasie Urzędu mieszczącej się na niskim parterze pok.

Nr 5. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną uważa się za wniesione
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prawidłowo. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, dokumenty wadialne ( gwarancja )

wystawione w walutach obcych innych niż złoty polski zostaną przeliczone przez Zamawiającego dla potrzeb oceny

wniesienia wadium w wymaganej wysokości, według średniego kursu złotego dla danej waluty podanej przez

Narodowy Bank Polski ( Tabela A kursów średnich walut obcych ) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski

nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń według średniego

kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym Narodowy Bank Polski opublikuje informacje. Wykonawca

zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. Zamawiający dokona zwrotu

wadium wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w przedmiotowym postępowaniu niezwłocznie po wyborze

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, za wyjątkiem tego Wykonawcy, którego oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający

zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający na pisemny wniosek wykonawcy zwróci wadium w przypadku wycofania oferty przed upływem

terminu składania ofert. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu

zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający

zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.

3 ustawy z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25

ust. 1 ustawy pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24

ust. 2 pkt 5 ustawy lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej

przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zgodnie z treścią przepisu art. 46 ust. 5 ustawy wykonawca, którego

oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego wyłącznie wtedy gdy: 1.odmówi

podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2.wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego

wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3.zawarcie umowy

stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

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

1.1.Wykonawca w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności musi

posiadać aktualne zezwolenie lub licencję na wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 26.09.2001 o transporcie drogowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1414

z późn. zm.)

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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1.2. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać, iż: - w przypadku

składania oferty na I część zamówienia w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 3 lata to za okres prowadzenia działalności

wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dwie ( 2 ) usługi,

której przedmiotem były usługi przewozowe osób niepełnosprawnych o wartości usługi nie mniejszej niż

50.000zł brutto każda usługa. - w przypadku składania oferty na II część zamówienia w okresie 3

ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

niż 3 lata to za okres prowadzenia działalności wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych również wykonywanych dwie ( 2 ) usługi, której przedmiotem były usługi przewozowe osób

niepełnosprawnych o wartości usługi nie mniejszej niż 50.000zł brutto każda usługa.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1.3.1.W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Wykonawca musi wykazać, że

dysponuje lub będzie dysponować 1.3.1.1 - w Części I zamówienia co najmniej 5 sprawnymi technicznie

oznakowanymi środkami transportu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej 1 pojazd

dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Samochód

ten powinien być wyposażony w rampę lub windę umożliwiającą wjazd wózkiem z osobą

niepełnosprawną, odpowiednie pasy bezpieczeństwa oraz powinien posiadać co najmniej 1 miejsce dla

pasażera przewożonego w wózku inwalidzkim uniemożliwiającego jego przesuwanie podczas jazdy np.

szyny do mocowania wózków. Pojazd musi być wyposażony w pasy bezpieczeństwa i wysokie oparcia

lub oparcia z zagłówkiem oraz w podstawki na siedzenia w ilości odpowiadającej przewożonym

dzieciom, których wzrost nie przekracza 135 cm. Na prośbę rodziców / opiekunów przewożonych dzieci,

których wzrost przekracza 135 cm należy odpowiednio zwiększyć ilość podstawek na siedzenia. Pojazd

musi zapewniać swobodny dostęp opiekuna do każdego dziecka. Pojazdy muszą posiadać aktualne

dowody rejestracyjne oraz polisy ubezpieczenia OC i NNW. Wszystkie wykazane pojazdy muszą być

zgłoszone do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. 1.3.1.2 - w Części II

zamówienia co najmniej 4 sprawnymi technicznie oznakowanymi środkami transportu do przewozu osób

niepełnosprawnych, w tym co najmniej 2 pojazdami dostosowanymi do przewozu osób

niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim lub wózku inwalidzkim elektrycznym (jeden

samochód kierunek Gliwice, drógi samochód kierunek Katowice). Samochód ten powinien być

wyposażony w rampę lub windę umożliwiającą wjazd wózkiem z osobą niepełnosprawną, odpowiednie

pasy bezpieczeństwa oraz powinien posiadać co najmniej 2 miejsca dla pasażera przewożonego w

wózku inwalidzkim uniemożliwiającego jego przesuwanie podczas jazdy np. szyny do mocowania

wózków. Pojazd musi być wyposażony w pasy bezpieczeństwa i wysokie oparcia lub oparcia z

zagłówkiem oraz w podstawki na siedzenia w ilości odpowiadającej przewożonym dzieciom, których

wzrost nie przekracza 135 cm. Na prośbę rodziców / opiekunów przewożonych dzieci, których wzrost

przekracza 135 cm należy odpowiednio zwiększyć ilość podstawek na siedzenia. Pojazd musi zapewniać

swobodny dostęp opiekuna do każdego dziecka. Pojazdy muszą posiadać aktualne dowody
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rejestracyjne oraz polisy ubezpieczenia OC i NNW. Wszystkie wykazane pojazdy muszą być zgłoszone

do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1.3.2. Wykonawca w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia musi

wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia

tj. 1.3.2.1 w części dotyczącej części I zamówienia: - kierowcami w liczbie nie mniejszej niż liczba

pojazdów tj. minimum 5 kierowców posiadających prawo jazdy oraz świadectwo kwalifikacji

zawodowych zgodnie z przepisem art. 39 a ust. 1 ustawy z dnia 26.09.2001 o transporcie drogowym

(tekst jedn.: Dz. U. z 2013, poz. 1414 z późn. zm.), - opiekunami w liczbie nie mniejszej niż liczba

pojazdów tj. minimum 5 opiekunów posiadających ukończony kurs pierwszej pomocy i/lub kurs opiekuna

osób niepełnosprawnych. 1.3.2.2 w części dotyczącej części II zamówienia: - kierowcami w liczbie nie

mniejszej niż liczba pojazdów tj. minimum 4 kierowców posiadających prawo jazdy oraz świadectwo

kwalifikacji zawodowych zgodnie z przepisem art. 39 a ust. 1 ustawy z dnia 26.09.2001 o transporcie

drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013, poz. 1414 z późn. zm.), - opiekunami w liczbie nie mniejszej niż

liczba pojazdów tj. minimum 4 opiekunów posiadających ukończony kurs pierwszej pomocy i/lub kurs

opiekuna osób niepełnosprawnych.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1.4. W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem

zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000zł.

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

dostaw lub usług, 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, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy

lub usługi  zostały  wykonane,  oraz załączeniem dowodów,  czy  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane

należycie;

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
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zasobami;

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 do 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;

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 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;

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 siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:
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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;

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. oświadczenia oraz dokumenty wskazane w rozdziale 6 specyfikacji, 2. wypełniony formularz ofertowy według

załącznika nr 1 w przypadku składania oferty na część I zamówienia, 3. oświadczenie o części zamówienia, której

wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub podania przez wykonawcę nazw ( firm)

podwykonawców, na których zasoby wykonawca się powołuje na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy w

celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy ( w treści

formularza ofertowego ) 4. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w

postępowaniu i zawarciu umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

zgodnie z art. 23 ustawy (dotyczy również wspólników spółki cywilnej), 5. pełnomocnictwo do występowania w

imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do

reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub Wykonawca w przypadku

osób fizycznych, 6. informację o przynależności do grupy kapitałowej składanej w trybie art.26 ust.2d ustawy (wzór

informacji o przynależności do grupy kapitałowej zamieszony w załączniku nr 4)

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 92

2 - aspekt środowiskowy - 8
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IV.2.2)

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

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

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, a) zmiany liczby uczniów, b) zmiany liczby dni realizacji

zamówienia, c) zmiany trasy, d) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. e) konieczności zmiany osób, które

będą wykonywać usługi ( kierowcy, opiekunowie) z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy ( np. długotrwała

choroba, śmierć, utrata uprawnień).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.bip.swietochlowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Zamówień Publicznych

- Urząd Miejski Świętochłowice ul. Katowicka 54..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.07.2015

godzina 10:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych - Urząd Miejski Świętochłowice ul. Katowicka 54

pok.115-116.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat

przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności,

gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał

zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający

nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki

techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków

zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub

zobowiązał się do ich naprawienia..

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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Transport 50 uczniów do placówek oświatowych na terenie Miasta Świętochłowice.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Transport 50 uczniów do placówek

oświatowych na terenie Miasta Świętochłowice w okresie od 01.09.2015 r. do 24.06.2016 r. (z pominięciem

dni wolnych od zajęć dydaktycznych w szkołach), tj. w ciągu 188 dni kalendarzowych w roku szkolnym
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2015/2016..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2015.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Transport 20 uczniów do placówek oświatowych poza Miastem Świętochłowice.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Transport 20 uczniów do placówek

oświatowych poza Miastem Świętochłowice w okresie od 01.09.2015 r. do 24.06.2016 r. (z pominięciem dni

wolnych od zajęć dydaktycznych w szkołach), tj. w ciągu 188 dni kalendarzowych w roku szkolnym

2015/2016..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2015.
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