
Praszka: Dowoz dzieci do szkol i przedszkola w Gminie
Praszka

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - ustugi

Zamieszczanie ogloszenia: obowiqzkowe.

Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Praszka reprezentowana przez Burmistrza, Plac Grunwaldzki 13, 46-320

Praszka, woj. opolskie, tel. 34359 1009, faks 34 3592-469.

Adres strony internetowej zamawiajClcego: www.praszka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ)\CEGO: Administracja samorzqdowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajClcego: Dowoz dzieci do szko~ i przedszkola w Gminie

Praszka.

II.1.2) Rodzaj zamowienia: us~ugi.

II.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia: przedmiotem zamowienia jest

dowoz dzieci do szko~ i przedszkola w Gminie Praszka, a w tym: - dowoz uczniow do szko~ podstawowych w

Praszce, Ganie i Strojcu, - dowoz dzieci do przedszkola w Strojcu, - dowoz uczniow do gimnazjum w Praszce, -

dowozy dorazne na hal~, basen, zawody sportowe, imprezy kulturalne i zaj~cia ponadprogramowe. Opis tras

dojazdow, odleg~osci w km. przystanki, ilose dzieci opisano szczego~owo w za~qczniku nr 1 do SIWZ. Okres

swiadczenia us~ug - wszystkie dni nauki w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. Zaj~cia odbywajq

si~ w godzinach: 8:00 - 15:20. Gmina posiada autobus szkolny marki Jelcz L 9090 M/S 0 pojemnosci 42+1

miejsc, ktory b~dzie Wydzierzawiony Wykonawcy. Nalezy opracowae szczego~owy plan przewozow i rozk~ady

jazdy autobusow z uwzgl~dnieniem jak najszerszego wykorzystania autobusu szkolnego ..

II.l.4) Czy przewiduje si~ udzielenie zamowien uzupelniajClcych: nie.

11.1.5) Wspolny Slownik Zamowien (CPV): 60.10.00.00-9.

II. 1.6 ) Czy dopuszcza si~ zlozenie oferty cz~sciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si~ zlozenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE 0 CHARAKTERZE PRAWNYM,
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111.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymaagane.

111.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si~ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia: nie

111.3) WARUNKI UDZIAt.U W POST~POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEt.NIANIA TYCH WARUNKOW

111.3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy

prawa nakladajCl obowiClzek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

Wykonawca przed~oiy dokumenty potwierdzajqce prawo wykonywania us~ugi (zezwolenie lub Iicencja)

111.3.2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

Wykonawca musi wykazac, ie w okresie ostatnich trzech lat a jeieli okres prowadzenia dzia~alnosci jest

krotszy to w tym okresie zrealizowa~ co najmniej dwie us~ugi odpowiadajqce swoim rodzajem i wartosciq

us~ugom stanowiqcym przedmiot zamowienia z podaniem dat wykonania i odbiorcow, oraz za~qczeniem

dokumentu potwierdzajqcego, ie te us~ugi zosta~y wykonane lub Sq wykonywane naleiycie

111.3.3) Potencjal techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

wykonawca musi dysponowac co najmniej 5 autobusami, nie starsze nii 15 lat (z za~qczeniem

dokumentow potwierdzajqcych - kopie dowodow rejestracyjnych)

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia

111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

111.4) INFORMACJA 0 OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA.DOSTARCZYC

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEt.NIANIA WARUNKOW UDZIAt.U W POST~POWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

111.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawc~ warunkow, 0 ktorych mowa wart.

22 ust. 1 ustawy, oprocz oswiadczenia 0 spelnieniu warunkow udzialu w post~powaniu, nalezy

przedlozyc:

• koncesj~, zezwolenie lub licencj~

• wykaz wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciqg~ych rowniei wykonywanych,

dostaw lub us~ug w zakresie niezb~dnym do wykazania spe~niania warunku wiedzy i doswiadczenia

w okresie ostatnich trzech lat przed up~ywem terminu sk~adania ofert albo wnioskow 0

dopuszczenie do udzia~u w post~powaniu, a jeieli okres prowadzenia dzia~alnosci jest krotszy - w

tym okresie, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow, oraz zatqczeniem
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dokumentu potwierdzajqcego, ze te dostawy lub ustugi zostaty wykonane lub Sq wykonywane

nalezycie

• oswiadczenie, ie osoby, ktore b~dq uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia, posiadajq

wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajq obowiqzek posiadania takich uprawnien

• optaconq polis~, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajqcy, ze wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiqzanej z

przedmiotem zamowienia

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy, nalezy przedtozyc:

• oswiadczenie 0 braku podstaw do wykluczenia

• aktualny odpis z wtasciwego rejestru, jezeli odr~bne przepisy wymagajq wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 0 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wczeSniej niz 6 miesi~cy przed uptywem terminu sktadania wnioskow 0 dopuszczenie do udziatu w

post~powaniu 0 udzielenie zamowienia albo sktadania ofert, a w stosunku do osob fizycznych

oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

• aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urz~du skarbowego potwierdzajqce, ze wykonawca

nie zalega z optacaniem podatkow lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji

wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiqce przed uptywem terminu sktadania

wnioskow 0 dopuszczenie do udziatu w post~powaniu 0 udzielenie zamowienia albo sktadania ofert

• aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajqce, ze wykonawca nie zalega z optacaniem

sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w

catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiqce przed

uptywem terminu sktadania wnioskow 0 dopuszczenie do udziatu w post~powaniu 0 udzielenie

zamowienia albo sktadania ofert

• wykonawca powotujqcy si~ przy wykazywaniu spetniania warunkow udziatu w post~powaniu na

potencjat innych podmiotow, ktore b~dq braty udziat w realizacji cz~sci zamowienia, przedktada

takze dokumenty dotyczqce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym w

pkt III.4.2.
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111.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pkt 111.5)

a) wypefniony i podpisany formularz ofertowy zgodnie z zat. nr 2 do SIWZ; b) aktualne zaswiadczenie 0 wpisie

do ewidencji dziafalnosci gospodarczej jeieli wykonawca posiada taki wpis; c) upowainienie do podpisania

oferty - jeieli nie wynika to z dokumentow zafqczonych do oferty; d) zaakceptowany projekt umowy.

111.7) Czy ogranicza si~ mozliwose ubiegania si~ 0 zamowienie publiczne tylko dla wykonawcow, u

ktorych ponad 50 % pracownikow stanowiet osoby niepetnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.l) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniisza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b~dzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si~ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkow zmian

Zamawiajqcy dopuszcza aneksowanie umowy, w trakcie realizacji zamowienia w nast~pujqcym zakresie: 1/

zwi~kszenia lub zmniejszenia stanu dowoionych uczniow, 2/ zmiany cen paliwa.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dost~pna specyfikacja istotnych warunkow

zamowienia: www.praszka.pl

Specyfikacj~ istotnych warunkow zamowienia mozna uzyskae pod adresem: Urzqd Miejski w Praszce,

Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka.

IV.4.4) Termin sktadania wnioskow 0 dopuszczenie do udziatu w post~powaniu lub ofert: 29.07.2010

godzina 10:00, miejsce: Urzqd Miejski w Praszce, Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka, pok. nr 19 -

sekretariat.

IV.4.S) Termin zwietzania ofertet: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skfadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczetce finansowania projektujprogramu ze srodkow Unii

Europejskiej: nie.

IV.4.17) Czy przewiduje si~ uniewaznienie post~powania 0 udzielenie zamowienia, w przypadku

nieprzyznania srodkow pochodzetcych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajetcych zwrotowi

srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym

Handlu (EFTA), ktore miaty bye przeznaczone na sfinansowanie catosci lub cz~sci zamowienia: nie
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