Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.dziemiany.pl

Dziemiany: DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY
DZIEMIANY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
Numer ogłoszenia: 160481 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
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 Dziemiany, ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany, woj. pomorskie, tel. 058
6880022, faks 058 6880128.


Adres strony internetowej zamawiającego: bip.dziemiany.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 UCZNIÓW DO PLACÓWEK
SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY DZIEMIANY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje usługi
transportowe osobowe w zakresie dowozu uczniów z terenu gminy Dziemiany do placówek szkolnych
zlokalizowanych w miejscowości Dziemiany, tj. do Zespołu Kształcenia i Wychowania oraz do
Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, mieszczących się przy ul. Wyzwolenia 20, 83-425
Dziemiany. Dowóz dzieci odbywać się będzie z miejsca zamieszkania (według ustalonych przystanków) do
szkoły i ze szkoły do miejsca zamieszkania, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych w roku
szkolnym 2016/2017, tj. od dnia 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. Wykonawca zobowiązany jest
zapewnić ciągłość usług w okresie ich trwania poprzez punktualny, bezpieczny, sprawny i bezawaryjny
dowóz uczniów każdego dnia roboczego za wyjątkiem okresów wolnych od zajęć lekcyjnych dwoma
sprawnie technicznymi autobusami. W przypadku awarii wyznaczonego pojazdu Wykonawca zapewni
pojazd zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne. Liczba miejsc siedzących w autobusie
winna być dostosowana do liczby dzieci objętych dowozem na danej trasie. Zestawienie ilości dowożonych
uczniów stanowi załącznik do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w w/w wykazie w
zakresie liczby uczniów. Zmiany te nie będą skutkować zmianą wynagrodzenia za dowóz i nie będą
powodować zmian w umowie. Przewozy rozliczane będą na podstawie podanej w ofercie przez
Wykonawcę ceny jednostkowej brutto i liczby rzeczywiście przejechanych kilometrów zgodnie z
przedstawionym przez Wykonawcę miesięcznym wykazem potwierdzonym przez Kierowników placówek
oświatowych. Zamówienie obejmuje następujące trasy: Dowóz na zajęcia lekcyjne: - Dziemiany - Raduń Dziemiany (9 km) - 7 razy w tygodniu - Dziemiany - Trzebuń- Dziemiany (10 km) - 7 razy w tygodniu Dziemiany - Szablewo - Jastrzębie - Czarne - Dębina - Piechowice - Dziemiany (15 km) - 8 razy w
tygodniu - Dziemiany - Kalisz - Dziemiany (9 km) - 9 razy w trakcie trwania roku szkolnego (ok. 50
uczniów) Dowóz po zajęciach lekcyjnych do miejsc zamieszkania: - Dziemiany - Raduń - Dziemiany (9
km) - 12 razy w tygodniu - Dziemiany - Trzebuń - Dziemiany (10 km) - 8 razy w tygodniu - Dziemiany Piechowice - Szablewo - Jastrzębie - Czarne - Dębina - Dziemiany. (15 km) - 10 razy w tygodniu Dziemiany - Kalisz - Dziemiany (9 km) - 9 razy w trakcie trwania roku szkolnego (ok. 50 uczniów).

Przewidywana liczba km, którą należy przyjąć w przygotowaniu oferty wynosi 23 000 km. Dokładny
harmonogram przewozów zostanie ustalony z przewoźnikiem, który w ramach postępowania złoży
najkorzystniejszą ofertę.
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie
więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego
rodzaju zamówień. Zamówienie uzupełniające może być spowodowane ostatecznym ustaleniem i
zmianą planu zajęć lekcyjnych w ciągu roku szkolnego oraz zapewnieniem dowozu uczniów na
zajęcia związane z bieżącymi potrzebami funkcjonowania placówek szkolnych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.14.00.00-1.
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: Zakończenie: 30.06.2017.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł.
(słownie: trzy tysiące złotych 00/100 groszy).
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
o



Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi aktualne
dokumenty uprawniające do wykonywania krajowego lub międzynarodowego transportu
drogowego w zakresie przewozu osób autobusem, zgodnie z ustawą z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.)

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

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;

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;



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:
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;

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;

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)
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
Zgodnie z art. 144 Ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zawartej umowy jednej z następujących okoliczności: a) w
przypadku zmiany urzędowej wysokości stawki podatku VAT zostanie sporządzony aneks do umowy

uwzględniający zmiany wartości wynikające z tego tytułu, b) powszechnie obowiązujących przepisów
prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności związanych ze
zmianami systemu funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, c) Zamawiający bez prawa do
jakichkolwiek roszczeń ze strony wykonawcy może rozwiązać umowę z zachowaniem 7 dniowego okresu
wypowiedzenia, z przyczyn związanych ze zmianami w funkcjonowaniu publicznego transportu
zbiorowego, d) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu dzieci, ilości przewozów w
tygodniu, terminów ich wykonywania oraz liczby dzieci ze względu na okoliczności, których strony nie
mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych potrzebami Zamawiającego
wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia uczniom dowozu do szkoły.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: bip.dziemiany.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w
Dziemianach ul. 8-go Marca 3 83-425 Dziemiany Pokój nr 14 (sekretariat).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2016
godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Dziemianach ul. 8-go Marca 3 83-425 Dziemiany Pokój nr 14
(sekretariat).
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

