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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w latach szkolnych 2010/2011,
2011/2012, 2012/2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów , ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów,
woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciepielow.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
podstawowych i gimnazjów w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot
zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 1. 1.1.dowóz uczniów do Publicznego
Gimnazjum w Ciepielowie z miejscowości: Marianki, Wielgie, Gardzienice Kolonia, Stare
Gardzienice, Chotyze, Kałków, Dąbrowa, Anusin, Wólka Dąbrowska, Świesielice, Rekówka,
Ciepielów(ul. Podłącze), Kawęczyn, Stary Ciepielów, Ciepielów Kolonia, Ranachów B, Pcin,
Borowiec, Drezno. 1.2. dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie z
miejscowości: Świesielice, Rekówka, Karolów, Kawęczyn, Stary Ciepielów, Ciepielów
Kolonia, Ranachów B, Pcin, Gardzienice Kolonia, Łaziska, Rafałów, Chotyze, Kałków,
Dąbrowa, Wólka Dąbrowska, Ciepielów (ul. Podłącze). 1.3. dowóz uczniów do Publicznej
Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Bąkowej z miejscowości: Antoniów,
Bielany, Czerwona, Podolany, Podgórze, Kunegundów, Pasieki, Łaziska, Marianki(Kosów),
Kochanów. 1.4. opieka nad przewoŜonymi uczniami, zagwarantowanie im bezpieczeństwa
podczas wsiadania, przewozu i wysiadania w tym ubezpieczenie uczniów od następstw
nieszczęśliwych wypadków. W ramach opieki wykonujący dowozy zobowiązuje się do
zatrudnienia czterech opiekunek na ½ etatu spośród osób wskazanych przez Wójta Gminy (po
jednej osobie na kaŜdy autobus wykonujący dowozy i odwozy uczniów). 1.5. uczniowie
oczekujący na przystankach wsiadają do autobusu nie wcześniej niŜ o godz. 6.40 i dowoŜeni
są do szkół nie później niŜ na godz. 7.55. Zadanie nr 2. 2. przewóz uczniów na imprezy
kulturalno-oświatowe i sportowe na terenie gminy i województwa mazowieckiego, około 5
000 km rocznie. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. IV. Informacje

dodatkowe: 1. Przewozy uczniów do w/w jednostek odbywać się będą po drodze krajowej,
drogach powiatowych i gminnych (oznaczonych na załączonej mapie gminy) 2. Łączna
długość linii przewozu wynosi ok. 346 km (szczegółowo zostanie określona po ułoŜeniu
planu lekcji w III dekadzie sierpnia 2010r.) 3. Zajęcia we wszystkich szkołach na terenie
gminy (zarówno w gimnazjach jak i szkołach podstawowych rozpoczynają się o godz. 8.00 4.
Dowozy uczniów na podanych trasach będą się odbywać przede wszystkim poprzez
uruchomienie na terenie Gminy Ciepielów lokalnej komunikacji regularnej na podstawie
zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Ciepielów. 5. Przewóz uczniów będzie
realizowany na podstawia biletów miesięcznych 6. W roku szkolnym 2010/2011 będzie
dowoŜonych 304 uczniów. 7. Biorąc pod uwagę liczbę uczniów oraz własny tabor
transportowy Zamawiającego, do wykonania zamówienia konieczne jest 3-4 autobusy w
zaleŜności od ostatecznego ustalenia tras dowozów w pierwszej połowie września 2010 roku.
9. Wymagania zamawiającego: - Podanie ceny biletu miesięcznego + VAT. - Podanie ceny
przebiegu za 1 km przebiegu + VAT w przypadku przewozu uczniów na szkolne imprezy
kulturalno-oświatowe i sportowe. - Zapewnienie na piśmie, Ŝe w razie awarii lub innych
nieprzewidzianych okoliczności, przewoźnik we własnym zakresie zabezpieczy dowóz i
powrót dzieci - (załącznik nr 5) - Oświadczenie, Ŝe bilet miesięczny jest jednocześnie
ubezpieczeniem NW dla przewoŜonego dziecka..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
30.06.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 2 000,00
zł. Dopuszczalne formy wniesienia wadium: 1.w pieniądzu, numer konta zamawiającego: BS
IłŜa F/Ciepielów 66 91290001 0039 0331 2695 0002 Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości
wpłaty wadium w kasie Urzędu Gminy 2.poręczenie lub gwarancja bankowa, 3.gwarancja
ubezpieczeniowa 4.poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4
lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i
Nr 216, poz. 1824) Brak wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert
spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.
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,
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

Na podstawie złoŜonych dokumentów wymaganych przez SIWZ oraz
podpisanego oświadczenia (zał. nr 2 do SIWZ)

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

Na podstawie złoŜonych dokumentów wymaganych przez SIWZ oraz
podpisanego oświadczenia (zał. nr 2 do SIWZ)

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

Na podstawie złoŜonych dokumentów wymaganych przez SIWZ oraz
podpisanego oświadczenia (zał. nr 2 do SIWZ)

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

Na podstawie złoŜonych dokumentów wymaganych przez SIWZ oraz
podpisanego oświadczenia (zał. nr 2 do SIWZ)

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Na podstawie złoŜonych dokumentów wymaganych przez SIWZ oraz
podpisanego oświadczenia (zał. nr 2 do SIWZ)

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, naleŜy przedłoŜyć:
•

koncesję, zezwolenie lub licencję

•

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
równieŜ 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 jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu

potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane naleŜycie
•

•

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

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, jeŜeli 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 niŜ 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

•

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Dokumenty stwierdzające, Ŝe osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają
wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.7) Czy ogranicza się moŜliwość 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: najniŜsza 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. Warunki umowy dotyczące przewozu uczniów w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013
mogą ulec zmianie o wskaźnik inflacji oraz wzrost cen paliwa. 2. Cena w latach 2011-2012,

2012-2013 moŜe ulec zmianie w drodze porozumienia, kaŜdorazowo w ciągu 14 dni, licząc
od zakończenia dowozów w danym roku szkolnym, ze zmianą od 1 stycznia następnego roku
kalendarzowego. Dopuszcza się zarówno wzrost jak i zmniejszenie ceny biletu miesięcznego
oraz ceny za 1 km przewozu uczniów na imprezy sportowe oraz zmiany długości tras.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.ciepielow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, pok. nr 17.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 11.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego
1, 27-310 Ciepielów, pok. nr 1.
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), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

