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Sobótka: Przewóz uczniów do szkół i placówek oświatowych poprzez
zakup biletów miesięcznych w roku szkolnym 2013/2014 w terminie od
02.09.2013 r. do 27.06.2014 r.
Numer ogłoszenia: 294464 - 2013; data zamieszczenia: 25.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

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: Przewóz uczniów do szkół i placówek oświatowych
poprzez zakup biletów miesięcznych w roku szkolnym 2013/2014 w terminie od 02.09.2013 r. do 27.06.2014 r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest
zapewnienie uczniom przewóz uczniów do szkół i placówek oświatowych poprzez zakup biletów miesięcznych roku
szkolnym 2013/2014w terminie od dnia 02.09.2013 r. do dnia 27.06.2014 r. - w dniach realizacji obowiązku
szkolnego. symbol CPV: 60100000-9 - usługi w zakresie transportu drogowego 2) Przedmiot zamówienia obejmuje
następujące placówki oświatowe: 1. Gimnazjum Gminne w Sobótce, ul. Świdnicka 20a, 2. Szkoła Podstawowa Nr 1
w Sobótce, ul. Świdnicka 20, 3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 4. Szkoła
Podstawowa w Rogowie Sobóckim, ul. Szkolna 7, 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Świątnikach, ul. Parkowa 6,
6. Przedszkole Nr 1 w Sobótce, obiekt przy ul. Świdnickiej 49, 7. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rękowie, ul.
Nasławicka 21. 3) Wykaz wyznaczonych przystanków stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. Zaleca się
dokonanie wizji lokalnej przystanków. 4) Wykaz placówek oświatowych i ich odległości od przystanków oraz
prognozowana liczba uczniów wraz z godzinami rozpoczęcia i zakończenia zajęć w poszczególnych placówkach stanowi załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, do dnia 19.08.2013
r. otrzyma kserokopię wykazu imiennego uczniów wraz z aktualną informacją dotyczącą godzin dowozów uczniów do
placówek oświatowych oraz godzin odwozów uczniów z tych placówek. 5) Wykonawca, którego oferta zostanie
wybrana, na podstawie ww. wykazu do dnia 26.08.2013 r. zobowiązany jest opracować rozkład jazdy przewozów
uczniów na rok szkolny 2013/2014 i dostarczyć go do Referatu Oświaty, mieszczącego się w tut. Urzędzie Miasta i
Gminy, celem jego akceptacji przez Zamawiającego. 6) W II półroczu roku szkolnego 2013/2014 godziny
rozpoczęcia oraz zakończenia zajęć mogą ulec zmianie. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem przewozów, tj. w
przerwie międzysemestralnej (ferie zimowe) Wykonawca otrzyma informację o zaistniałych zmianach w planach
zajęć. W pozostałych przypadkach, wystąpienia zmian organizacyjnych w szkołach, informację o nich Wykonawca
otrzyma najpóźniej w dniu ją poprzedzającym. W miesiącu, w którym planowane są ferie zimowe, ceny biletów
miesięcznych zmniejszone będą o 50 %. ZniŜka obejmuje jeden miesiąc w przypadku ustalenia ferii zimowych na
przełomie dwóch miesięcy. 7) Wymaga się, aby wszystkim przewoŜonym uczniom zapewniono miejsca siedzące. 8)
Uczniów naleŜy dowieźć na zajęcia co najmniej 10 minut przed ich rozpoczęciem. Czas dojazdu ucznia z domu do
szkoły i z powrotem nie moŜe przekroczyć jednej godziny w kaŜdą stronę. 9) Zamawiający zapewnia opiekę w
czasie przewozu uczniów. 10) Pojazdy słuŜące do przewozu uczniów muszą być w pełni sprawne, spełniać wymogi
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bezpieczeństwa, muszą być odpowiednio oznakowane (zgodnie z obowiązującymi przepisami), muszą być utrzymane
w czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej. Zamawiający zastrzega sobie kontrolę czystości
pojazdów..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających - 20 % wartości zamówienia
podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: WADIUM - nie jest wymagane.
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, jeŜeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe posiada aktualną
licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego osób.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. 2. Potwierdzeniem
spełnienia warunków będzie złoŜenie dokumentów i oświadczeń. Z treści złoŜonych
dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać spełnienie przez
Wykonawcę wymaganych warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny
spełniania powyŜszych warunków na podstawie złoŜonych przez Wykonawcę dokumentów i
oświadczeń na zasadzie spełnia warunek/nie spełnia warunku. 3. Wykonawca moŜe polegać
na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać przekazane zasoby (rodzaj i
ilość, wskazywać okres na jaki zostają przekazane oraz formę stosunków prawnych
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łączących Wykonawcę z tymi podmiotami wraz z załączeniem stosownej
umowy/porozumienia). 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego warunki spełniają łącznie, natomiast kaŜdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o zamówienie: 1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte
wykonanie zobowiązania, 2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, Ŝe pełnomocnictwo
do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem
wszystkich dokumentów, 3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności
prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych
do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem, 4)
jeŜeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający moŜe przed
zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców, 5) Wszelka korespondencja dokonywana będzie z Wykonawcą
występującym jako reprezentant pozostałych (liderem), 6) Oferta musi być podpisana w taki
sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
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 naleŜy przedłoŜyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 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, naleŜy
przedłoŜyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeŜeli 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 niŜ 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, Ŝe wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 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, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 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
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
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III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 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 Ŝe uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy 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: najniŜsza cena.
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
Zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej, aneksem zaakceptowanym przez obie strony, w
przypadku wystąpienia okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w
szczególności: 2.1 aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu
siedziby, zmianę formy prawnej itp., 2.2 jeŜeli 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 uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, 3.3
zmiany umowy, o których mowa powyŜej muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy
stanowiącego, Ŝe umowa podlega uniewaŜnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia
zawarte w SIWZ. 3.4 forma pisemna pod rygorem niewaŜności w formie aneksu do umowy. 4. Wszystkie powyŜsze
postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający moŜe wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie
zobowiązania do wyraŜenia takiej zgody. 5. Przyjęcie warunków niniejszego postępowania, tj. złoŜenie 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 moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Sobótka ul.
Rynek 1 55-050 Sobótka, biuro nr 25 tel. 713351258.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2013 godzina
11:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Sobótka ul. Rynek 1 55-050 Sobótka, sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków
z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
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które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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