Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.bip.jastarnia.pl

Jastarnia: Przewozy autobusowe uczniów z terenu Gminy Jastarnia w w roku szkolnym
2012/2013
Numer ogłoszenia: 297192 - 2012; data zamieszczenia: 10.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Jastarni , ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, woj.
pomorskie, tel. 58 675 19 99; 675 19 30, faks 58 6752176.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewozy autobusowe uczniów z
terenu Gminy Jastarnia w w roku szkolnym 2012/2013.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest przewóz uczniów od poniedziałku do piątku na następujących trasach: 1.
Jurata - Jastarnia - Jurata - ok. 23 uczniów + 1 opiekun, 2. Jurata - Jastarnia (tylko rano) - ok.
17 uczniów + opiekun, 3. Kuźnica - Jastarnia - Kuźnica - ok. 54 uczniów + 1 opiekun, 4.
Kuźnica -Jastarnia (tylko rano) - ok. 22 uczniów + 1 opiekun. PowyŜsze kursy odbywać się
będą w dni nauki, których w roku szkolnym będzie 190. Średnia dzienna trasa przewozu to
104km. Szczegółowy rozkład jazdy zostanie przedstawiony przewoźnikowi na początku roku
szkolnego po sporządzeniu planów zajęć szkolnych. Uczniowie muszą być dowiezieni do
szkoły nie wcześniej niŜ 30 minut i nie później niŜ 5 minut przed rozpoczęciem lekcji. Odbiór
dzieci po lekcjach musi nastąpić nie wcześniej niŜ 10 minut i nie później niŜ 30 minut po
zakończeniu zajęć. Szczegółowy rozkład jazdy zostanie przedstawiony przewoźnikowi na
początku roku szkolnego po sporządzeniu planów zajęć szkolnych. Z uwagi na zmiany
organizacyjne pracy szkoły w trakcie roku szkolnego oraz ewentualne zmiany ilości
dowoŜonych uczniów, oszacowana liczba dzieci i liczba kursów moŜe ulec zmianie.
Zamawiający moŜe w trakcie trwania umowy zlecić Wykonawcy dodatkowe przewozy
uczniów związane z wydarzeniami kulturalnymi oraz zawodami sportowymi za stawki
ustalone w § 3 pkt 1 projektu umowy. Wartość przewozów dodatkowych nie moŜe
przekroczyć 10% wartości zamówienia podstawowego oraz odległości 1500km. Wykonawca
musi posiadać zezwolenie na przewóz osób oraz co najmniej 1 objęty ubezpieczeniem OC

autobus posiadający min. 42 miejsc siedzących. W przypadku awarii autobusu Wykonawca
ma obowiązek zapewnić autobus zastępczy..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
•
•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające wynikające z art. 67 ust. 1 pkt. 5
ustawy Pzp.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4.
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: Rozpoczęcie:
03.09.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
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
Warunek uwaŜa się za spełniony, jeŜeli wykonawca w opisanym zakresie
oświadczy, Ŝe spełnia warunki, dotyczące posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania dla realizacji niniejszego zamówienia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek uwaŜa się za spełniony, jeŜeli wykonawca wykaŜe iŜ wykonał
minimum 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia

•

tj. przewóz dzieci do szkoły, o wartości usług nie mniejszej niŜ 50 000,00 zł
brutto kaŜda.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek uwaŜa się zapełniony, jeŜeli wykonawca wykaŜe iŜ jest w posiadaniu
pojazdów samochodowych zgłoszonych do realizacji zamówienia wraz z
załączeniem dokumentów potwierdzających dopuszczenie pojazdów do ruchu
drogowego oraz kopiami dowodów rejestracyjnych pojazdów.

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:
• 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
•

•

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe
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, naleŜy przedłoŜyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

•

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
Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany
stawki podatku VAT.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.jastarnia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd
Miasta Jastarni, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, pok. 304.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 21.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Jastarni, ul. Portowa 24, 84-140
Jastarnia, pok. 101.
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

