
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.sobotka.pl

Sobótka: Świadczenie usług transportowych na rzecz uczniów

niepełnosprawnych do placówek oświatowych poza Gminą Sobótka w

2016 - 2017 i 2017 - 2018.

Numer ogłoszenia: 80496 - 2016; data zamieszczenia: 07.04.2016

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 Sobótka , Rynek 1, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 071 3162043 do 045,

faks 071 3162123.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sobotka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług transportowych na rzecz uczniów

niepełnosprawnych do placówek oświatowych poza Gminą Sobótka w 2016 - 2017 i 2017 - 2018..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest

świadczenie usług transportowych i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek

oświatowych poza Gminę Sobótka, polegającym na przewozie dzieci na trasie miejsce zamieszkania dziecka -

szkoła - miejsce zamieszkania dziecka, pod opieką osoby dorosłej z podziałem na 3 zadania -szczegółowy opis w

załączniku nr 1 do umowy. Nadzór nad realizacją przewozów sprawuje Kierownik Referatu Oświaty Urzędu Miasta

i Gminy Sobótka we współpracy z dyrektorami placówek - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno

-Wychowawczego w Świdnicy, ul. Słobódzkiego 28 - Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy, ul. Rotmistrza

Witolda Pileckiego 3 - Gimnazjum Rzemieślnik w Świdnicy ,ul. Wałbrzyska 54 - Szkoły Podstawowej nr 116 w

Zespole Szkół Nr 21 we Wrocławiu ul. Ignuta 28 - Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy - Oddział

Psychiatryczny przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej, ul. Wołowska 9, Wrocław - Technikum

Ekonomiczne przy Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu, ul. Wejherowska 28 - Zespołu Szkół

nr 12 przy ulicy Białowieskiej 74a we Wrocławiu - Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach, ul. Lipowa 44, Gm.
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Kobierzyce. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego poziomu usług, a w całym okresie

obowiązywania umowy do zapewnienia pojazdów nie starszych niż 15 lat. Wykonawca zobowiązany jest, podczas

całego okresu realizacji umowy, zapewnić opiekę osoby dorosłej przewożonym dzieciom opiekuna - niezależnie od

kierowcy - co najmniej jedna osoba do jednego zadania - osoba ta musi posiadać zaświadczenie o przeszkoleniu

w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej lub pierwszej pomocy przedmedycznej, zaświadczenie o

odbytym szkoleniu BHP i Ppoż. oraz zaświadczenie o niekaralności KRK. Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia zawiera załącznik nr 1 do umowy oraz załączniki nr 1-3 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

dla poszczególnych zadań..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8, 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.08.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

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

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o

których mowa w art. 22 ust 1 Ustawy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunku

będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia - nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej jedną usługę

odpowiadającą swoim zakresem przedmiotowi zamówienia tzn. wykonał, co najmniej jedna usługę

dotyczącą przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół ,ośrodków, placówek.
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III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

dysponuje co najmniej jednym pojazdem na każde zadanie, przystosowanym do przewozu osób

niepełnosprawnych w zadaniu nr 1 i 3 będą dzieci na wózkach inwalidzkich, który - pojazd posiada

niezbędne badania techniczne, - pojazd nie może być starszy niż 15 lat, -pojazd posiada ubezpieczenie

komunikacyjne od odpowiedzialności cywilnej OC oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków NW w

kwocie min.35 tys.zł. - wszystkie fotele w pojeździe wyposażone są w pasy bezpieczeństwa, - pojazd

posiada klimatyzację.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej 1 osobą na każde zadnie,

posiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami o liczbie miejsc siedzących do 9 osób, łącznie z

kierowcą prawo jazdy kat. B, posiada doświadczenie w kierowaniu pojazdem min. 3 lata, posiada

ważne na dzień otwarcia ofert badania przeprowadzone przez lekarza uprawnionego do badania osób

kierujących pojazdami oraz psychologa uprawnionego do badań psychologicznych i psychotechnicznych

, a także aktualne przeszkolenie w zakresie bhp i ppoż. Ocena spełniania ww. warunków dokonana

zostanie w oparciu o zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w dziale VII

niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki

Wykonawca spełnił. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym,

zobowiązany jest wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania

warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp art. 26 ust. 2a ust. 3 ustawy Pzp. Wykonawca

może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania

zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne

zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z

nich przy wykonywaniu zamówienia art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 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:
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potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

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;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
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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.posiada licencję na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego drogowego przewozu osób, zgodnie z

ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Dz.U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm. 2.dysponowania

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia prawo jazdy,

świadectwo kwalifikacji zawodowych przeszkolony opiekun do przewozu dzieci niepełnosprawnych kurs pierwszej

pomocy. 3. Zaparafowany wzór umowy.

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 - 60

2 - Czas podstawienia pojazdu zastępczegow razie awarii - 40

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

Wzór umowy, która zawarta będzie z Wykonawcą stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający wymaga od

Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach, jak w projekcie

umowy. 2.Zgodnie z postanowieniami art.144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie

pisemnej, aneksem zaakceptowanym przez obie strony, w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności. 2.1aktualizację danych Wykonawcy i

Zamawiającego poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp. 2.2jeżeli nastąpi

zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu

zamówienia. 3. Warunki dokonywania zmian 3.1 inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,

3.2 zmiany umowy, o których mowa powyżej muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2015 r. poz. 2164stanowiącego, że

umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.

3.3 forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy. 4. Wszystkie powyższe postanowienia

stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do
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wyrażenia takiej zgody. 5. Przyjęcie warunków niniejszego postępowania, tj. złożenie oferty jest jednoznaczne z

przyjęciem wzoru umowy proponowanego przez Zamawiającego. 6. W celu podpisania umowy uprawniony

przedstawiciel Wykonawcy, którego oferta została wybrana, powinien zgłosić się do siedziby Zamawiającego w

terminie podanym w zawiadomieniu o wyborze oferty.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.bip.sobotka.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Sobótka, Rynek 1,

55-050 Sobótka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2016

godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Sobótka, Rynek 1, 55-050 Sobótka,w Sekretariacie.

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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Świdnicy..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz jednego ucznia do Ośrodka

Rehabilitacyjno Edukacyjno -Wychowawczego w Świdnicy ul. Słobódzkiego 28, trasa Sobótka - Świdnica,

dzienna liczba kilometrów - 20 razy 2 kursy dziennie to 60 km.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.12.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.08.2018.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 60

2. Czas podstawienia pojazdu zastępczegow razie awarii - 40

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy, ul. Rotmistrza Witolda

Pileckiego 3, oraz Gimnazjum Rzemieślnik w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 54,.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: liczba przewożonych dzieci 6 trasa

Sobótka - Strzegomiany - Sobótka Zachodnia - Garncarsko - Świdnica, dzienna liczba kilometrów 33 razy 2

kursy dziennie to 66 km,.

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

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.08.2018.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 60
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2. Czas podstawienia pojazdu zastępczegow razie awarii - 40

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Wierzbic i Wrocławia..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dzienna liczba km 55 razy 2 kursy

dziennie to110 km, liczba przewożonych dzieci 8.

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

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.08.2018.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 60

2. Czas podstawienia pojazdu zastępczegow razie awarii - 40
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