Numer sprawy G.271.5.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
strona internetowa www.ksiaz-wlkp.pl
TABLICA OGŁOSZEŃ

o pisemnym przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwoty określonej
w przepisach na podstawie art.11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na świadczenie usługi:

„Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Książ Wlkp.”
Numer ogłoszenia w BZP: 393118 -2014 : data zamieszczenia 01.12.2014 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Książ Wlkp. , ul. Stacha Wichury 11A, 63-130 Książ Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel.
061 2822001, faks 061 2822724.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz-wlkp.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 Książ Wlkp..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług
transportowych w zakresie dowozu i odwozu dzieci uczęszczających do szkół publicznych funkcjonujących na terenie Gminy
Książ Wlkp. oraz Przedszkola w Książu Wlkp. wraz z zapewnieniem opieki uczniom w czasie przewozu zgodnie z art. 17 ust 3
ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Wykonawca zobowiązany
będzie do zapewnienia - niezależnie od kierowcy, opiekuna przewożonym dzieciom. Opiekunem winna być osoba dorosła,
sprawna fizycznie, niekaralna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, do której obowiązków będzie należało w
szczególności: 1) opieka i nadzór podczas przewozu dzieci z miejsc zamieszkania do szkoły, 2) opieka i nadzór podczas
przewozu dzieci ze szkoły do miejsc zamieszkania, 3) opieka i nadzór w czasie wsiadania i wysiadania dzieci z autobusu, 4)
zwracanie uwagi na zachowanie się dzieci podczas przewozu, 5) w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej dzieciom
natychmiastowe poinformowanie o tym fakcie, Zamawiającego i Wykonawcę. Przewozy obejmują przejazd wyznaczoną trasą,
przybycie do wyznaczonej szkoły w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, oraz odwiezienie uczniów po
zajęciach. Wykonawca zapewni miejsca siedzące oraz odpowiednie warunki przewożonym dzieciom. Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany ilości dowożonych dzieci. W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów Wykonawca musi
zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Dowóz realizowany musi być co najmniej 3 autobusami rano jak i w
godzinach popołudniowych. Wykonawca zapewni min. 3 kierowców posiadających stosowne uprawnienia. Dowozy dzieci do
szkół odbywają się zgodnie z obwodami szkolnymi. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie
Kościelnym- dowóz z miejscowości: Kołacin Szkoła Podstawowa im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach - dowóz z
miejscowości:Chrząstowo za wyjątkiem nr 1-14 , Łężek, Jarosławki, Konarskie, Zawory. Szkoła Podstawowa im. Wiosny
Ludów w Książu Wlkp. - dowóz z miejscowości: Gogolewko, Gogolewo, Kiełczyn, Kiełczynek, Radoszkowo, Radoszkowo
Drugie, Sroczewo, Świączyń, Świączynek, Zaborowo, Zakrzewice. Gimnazjum im. Dr. M. Krybusa w Książu Wlkp.- dowóz z
miejscowości: Chrząstowo, Gogolewko, Gogolewo, Jarosławki, Kiełczyn, Kiełczynek, Konarskie, Konarzyce, Łężek,
Radoszkowo, Radoszkowo Drugie, Sroczewo, Świączyń, Świączynek, Zaborowo, Zakrzewice, Zawory. Zespół Szkół im.
Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach - dowóz z miejscowości:Szkoła Podstawowa, Błażejewo (gm. Dolsk),
Brzóstownia, Charłub, Feliksowo, Ługi, Międzybórz, Sebastianowo, Włościejewice, Włościejewki. Charłub, Sebastianowo.
Gimnazjum,Błażejewo (gm. Dolsk), Brzóstownia, Charłub, Feliksowo, Chwałkowo Kościelne, Kołacin, Ługi, Międzybórz,
Sebastianowo, Włościejewice, Włościejewki. Szacowana liczba dzieci dowożonych: 1)Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w
Książ Wlkp. - liczba dowożonych dzieci - 241 2)Zespół Szkół w Mchach - liczba dowożonych dzieci - 168, 3)Szkoła
Podstawowa w Chwałkowie Kościelnym - liczba dowożonych dzieci - 34 4)Szkoła Podstawowa w Konarzycach - liczba
dowożonych dzieci - 10 5)Przedszkole w Książu Wlkp. - liczba dowożonych dzieci - 11. Łącznie liczba dzieci dowożonych:
464 dzieci. Średnia tygodniowa liczba kilometrów pokonywanych przez autobusy to 2500 km. W liczbie tej nie zostały ujęte

kilometry dojazdu autobusów do miejsc rozpoczęcia tras i ich powrotów po odwiezieniu dzieci. Harmonogramy dowozów
dzieci będą corocznie ustalane w porozumieniu z dyrektorami szkół w oparciu o plany zajęć dydaktycznych w poszczególnych
placówkach. Dzieci dowożone nie mogą być zbierane z punktów zbiorczych wcześniej niż o godz. 700 Trasy autobusów
przebiegają drogami o nawierzchni asfaltowej, tłuczniowej w ilości ok. 6 km oraz nawierzchni gruntowej w ilości ok. 10 km..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.
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: Rozpoczęcie: 02.01.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł
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 będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie że spełnia przedmiotowy warunek
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że posiada licencję na wykonywanie krajowego
transportu drogowego, wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z
2013 r. poz. 1414 z późn. zm.).
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że spełnia przedmiotowy warunek
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że w okresie trzech lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na dowozie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum a
wartość usługi w okresie trwania umowy wynosiła minimum 300 000,00 zł brutto.
 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że spełnia przedmiotowy warunek
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że dysponuje min. 4 autobusami do przewozu
uczniów do szkół w celu realizacji zamówieni wraz z informacją o prawie do dysponowania tymi zasobami.
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że spełnia przedmiotowy warunek
udziału w postępowaniu o udzielenie
 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie że spełnia przedmiotowy warunek
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w wysokości minimum 100 000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.
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 zasobami;



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;

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;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) ofertę wykonawcy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 2) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy,
jeśli nie wynika ono z innych przedstawionych dokumentów. Uwaga! Do oferty wykonawca dołącza oryginał pełnomocnictwa
lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza;

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 - 95
2 - Termin płatności wynagrodzenia wykonawcy - 5
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
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający
przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: a) dopuszczalna
jest zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia za przedmiot zamówienia w przypadku gdy ulegną zmianie
powszechnie obowiązujące przepisy w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia, b)
dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana
siedziby, adresu, nazwy), c) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania poszczególnych elementów
przedmiotu umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą lub inne

okoliczności niezależne od stron umowy lub których strony umowy przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie
uniknąć i przewidzieć. 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksiazwlkp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Książu Wlkp. ul. Stacha
Wichury 11 a 63-130 Książ Wlkp..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2014 godzina 10:45,
miejsce: Urząd Miejski w Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury 11 a 63-130 Książ Wlkp. pokój nr 1 (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

Książ Wlkp. dnia 01.12.2014 r.
Burmistrz
/-/ Teofil Marciniak

