Modliborzyce: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Modliborzyce w roku
szkolnym 2012/2013
Numer ogłoszenia: 280118 - 2012; data zamieszczenia: 01.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Modliborzyce , ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce,
woj. lubelskie, tel. 015 8715079, faks 015 8717102.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.modliborzyce.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 szkół na
terenie gminy Modliborzyce w roku szkolnym 2012/2013.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Modliborzyce w roku szkolnym
2012/2013. Dowóz obejmuje: a) Zespół Szkół w Modliborzycach oraz Zespół Placówek
Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym im. Jana Pawła II na następujących trasach: 1.
Wolica Kolonia (Folwark) - Kolonia Zamek - Kopce - Kolonia Zamek (Janówek) Modliborzyce (szkoła)- długość trasy - około 13km Liczba dowożonych uczniów: Wolica
Kolonia (Folwark) - 3 os, Kolonia Zamek -8 os. Kopce - 1os, Kolonia Zamek (Janówek) -6
os. 2. Bilsko -Wolica Pierwsza (koło szkoły i remizy) - Wolica Druga - Wolica Druga
(Kopaniny) -Wolica Kolonia - Modliborzyce (szkoła)- długość trasy -około 20km Liczba
dowożonych uczniów: Bilsko -7 os, Wolica Pierwsza -13 os, Wolica Druga -6 os, Wolica
Druga (Kopaniny) - 2 os, Wolica Kolonia - 21 os, 3. Gwizdów- Kalenne- Ciechocin- MajdanModliborzyce (szkoła) - długość trasy - około 34km Liczba dowożonych uczniów: Gwizdów3 os, Ciechocin - 2 os, Majdan -21 os. 4. Dąbie (Dąbros)- Michałówka- Zarajec- Stojeszyn
Kolonia - Felinów - Stojeszyn (szkoła) -Modliborzyce (szkoła) - długość trasy - około 20km
Liczba dowożonych uczniów: Dąbie (Dąbros) - 2 os, Michałówka - 12 os, Zarajec - 6 os,
Stojeszyn Kolonia - 4 os, Felinów - 14 os, Stojeszyn - 1 os. UWAGA! Uczniowie z
miejscowości Felinów i 2 uczniów z miejscowości Stojeszyn Kolonia dowożeni są do
Zespołu Placówek Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym. Pozostali uczniowie (w tym z
miejscowości Stojeszyn Kolonia -2 os.) dowożeni są do Zespołu Szkół w Modliborzycach
Łączna liczba uczniów dowożonych na trasach- 132 os. Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych - godz.
8:00 Zakończenie zajęć lekcyjnych - godz. 14:25 Należy uwzględnić dwukrotne odwiezienie
uczniów po zajęciach lekcyjnych na trasach: 1. Dąbie (Dąbros) - Michałówka - Zarajec -

Stojeszyn Kolonia - Felinów - Stojeszyn (szkoła) - Modliborzyce 2. Majdan- Modliborzyce,
3. Bilsko -Wolica Pierwsza (koło szkoły i remizy) - Wolica Druga - Wolica Druga
(Kopaniny) - Wolica Kolonia - Modliborzyce Odwozy będą się odbywać ok. godz. 12:40 i
godz. 14:35 Dodatkowo należy odwieźć uczniów do miejscowości Wolica Kolonia, Wolica
Druga (Kopaniny) ok. godz. 13:45 b) Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w
Wierzchowiskach Drugich na następujących trasach: 1. Pasieka - Wierzchowiska Drugie Wierzchowiska Drugie (szkoła)- długość trasy - około 10 km Liczba dowożonych uczniów:
Pasieka -18 os, Wierzchowiska Drugie -7 os. 2. Antolin - Wierzchowiska Drugie (szkoła) długość trasy - około 8 km Liczba dowożonych uczniów: Antolin -11 os. 3. Wierzchowiska
Pierwsze (Zamłynie) - Wierzchowiska Pierwsze (Kamienna Góra)- Wierzchowiska Drugie
(szkoła) - długość trasy - około 10km Liczba dowożonych uczniów: Wierzchowiska Pierwsze
(Zamłynie) - 6 os, Wierzchowiska Pierwsze (Kamienna Góra) -4os. Łączna liczba uczniów
dowożonych na trasach- 46 os. Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych - godz. 8:30 Zakończenie zajęć
lekcyjnych - godz. 15:40 Należy uwzględnić dwukrotne odwiezienie uczniów po zajęciach
lekcyjnych na trasach: 1. Pasieka - Wierzchowiska Drugie - Wierzchowiska Drugie (szkoła)
2. Antolin - Wierzchowiska Drugie (szkoła) Odwozy będą się odbywać ok. godz. 13:30 i
godz. 15:40 Jednokrotne odwiezienie uczniów należy uwzględnić na trasie Wierzchowiska
Pierwsze (Zamłynie) - Wierzchowiska Pierwsze (Kamienna Góra) - Wierzchowiska Drugie
(szkoła) ok. godz. 15:00 Rozkład jazdy opracowuje Wykonawca, po uzgodnieniu z Dyrekcją
poszczególnych szkół, który powinien najpóźniej w dniu 30 sierpnia 2012r. podać do
wiadomości w miejscach odbioru uczniów. Dopuszcza się możliwość świadczenia usług
zarówno transportem własnym Wykonawcy, jak i podnajętym. Przez pojęcie dowóz uczniów
rozumie się dowiezienie uczniów oraz odwiezienie uczniów na wszystkich trasach. Transport
uczniów do szkół może być realizowany również poprzez transport otwarty (dostępny dla
innych pasażerów). Dowozy w oparciu o linie otwarte muszą być prowadzone z
zapewnieniem miejsc siedzących dla uczniów. Wykonawca będzie sprawował opiekę nad
uczniami w czasie przewozów. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras, godzin
dowozu oraz ilości przewożonych uczniów..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
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:
28.06.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI


Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

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
Spełnienie warunku udziału odnoszącego się do posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania zostanie ocenione według poniższej
zasady: - posiadanie licencji na wykonywanie krajowego transportu
drogowego osób. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie
dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w
dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i
podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnienie warunku udziału odnoszącego się do posiadania niezbędnej wiedzy
i doświadczenia zostanie ocenione według poniższej zasady: udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w
tym okresie, co najmniej 1 usługi polegającej na przewozie dzieci lub
młodzieży odpowiadającej rodzajem przedmiotowi zamówienia za kwotę min.
80 000 zł brutto. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie
dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w
dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i
podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnienie warunku udziału odnoszącego się do dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym do wykonania zamówienia zostanie ocenione według
poniższej zasady: - dysponowanie taborem autobusowym w ilości min. 4
autobusów (busów) o odpowiednich parametrach, odpowiedniej liczbie miejsc
siedzących dostosowanej do liczby uczniów na danej trasie, sprawnych
technicznie, spełniających warunki, które są wymagane dla autobusów
szkolnych i posiadających aktualne badania techniczne oraz opłaconą polisę
OC. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg
formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ)
dołączonych do oferty.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

Spełnienie warunku udziału odnoszącego się do dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie ocenione według poniższej
zasady: - dysponowanie, w celu wykonania zamówienia kierowcami
posiadającymi uprawnienia, przynajmniej 4 osoby, które posiadają
uprawnienia do prowadzenia autobusów (busów), określone w ustawie - Prawo
o ruchu drogowym, a także legitymują się co najmniej 3-letnim stażem pracy
w charakterze kierowcy autobusu (busa). Ocena spełnienia warunku udziału w
postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez
Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

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 spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 koncesję, zezwolenie lub licencję


wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 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, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie



wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz
z informacją o podstawie dysponowania tymi 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 dla
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

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 dopuszczenie do
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

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 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.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) formularz oferty ( wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ ), 2) pełnomocnictwo
do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na
ofertę podpisuje pełnomocnik; 3) w przypadku konsorcjum pełnomocnictwo dokumentujące
ustanowienie pełnomocnika przez wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego

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
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający
przewiduje możliwość zmian w następujących okolicznościach: a) zmiana trasy dowozu i
odwozu, b) zmiana godzin dowozu i odwozu, 3. Zmiany umowy dopuszczalne są na
następujących warunkach: ad a) trasy dowozu będą dostosowane do zmian organizacyjnych w
szkołach, ad b) godziny dowozu będą dostosowane do zmian planu lekcji w szkołach.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.modliborzyce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 10.08.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63,
23-310 Modliborzyce, pokój nr 8 (sekretariat).
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: Nie dotyczy.
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
Wójt Gminy Modliborzyce
mgr inż. Witold Kowalik

