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czermin: Dowóz ucmiów do szkoł podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Czemin w roku
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oGŁosZENIE o ZAMÓwIENru - usługi

zafiieszcz^nje og}oszgnia: obowiązkowe.

ogłoszenie doryczy:
V zamówieniapublicanego

zawarcia umowy mmowej
ustanowienia d}mamicznego systemu zakupów (DsZ)

SEKCJA I: ZAMAWAJĄCY

I. 1) NAzwA l ADRES: Gmina czermin , cŻermin 140, 39-304 czermin, woj. podkarpackie, tęl. 17
7'7 40 246, faks 17 7'7 41 921 .

1' 2) RoDzAJ ZAMAwlAJĄcEGo: Administracja samorzqdowa.

sEKcJA lI: PRZEDMIoT zAMówBNlA

lI' l ) oKREsLEI\ tE PMEDVIoTU zAMówtEN lA

II' 1 . 1 ) Nazwa nadana zamówieniu przez zarnawiającego: Dowóz ucmiów do szkoł podstawowych i
gimnazjum z tercnu Gminy Czermin w roku szkolnym 2015/2016 wtaz odwoznn.

II'1.2) Rodzaj zamówienia: usfugi.

Il'1'4) okeślenie Fzedmiotu oraz wielkości lub zakesu Żamówienia: Prz€dmiotem zamówienia są

usługi polegające na pżewozie dowóŻ ucmiów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy
Czermin w roku szkolnym 2o15l2o16 wraz odwozem zgodnje z opjsem tras zalączonym poniż€j.Przez
dowóz ucmiów rozumie się: dowożenie ucmiów z miejscowości cminy czermin - do szkół
podstawowych i gimnazjurn z mie.jsca zarnieszkania i odwoż€nie uczniów do miejsca zamieszkania.
Ustala się następujące trasy przewozowe ucztiów| Trasa Nr L: - CZERMIN- DĄBRÓWKA
osucHowsKA -TRZCIANA-CZERMIN - liczba przewożonych ucaniów: 77 _ dfugośó trasy 19km
x 2 kursy - 38 km _ prz}.wóz na godzinę 7:50 odwiezi€nie po zkończeniu zajęć przewidzian€ w
godz'|13:30 - 15:30 Trasa NI2: - CZERMIN -ZIEMPMÓW -BRNIK -CZERMIN - liczba
przewożonych uczniów:4o - dfugośó trasy l8km x 2 kursy _ 36km, - pr4'wóz na godzinę
7:25odwiezienie po zakończenin z^jęćplzewidziane w godz: t3:30 - l5:30 Trasa Nr 3: - CZERMIN -
DĄBRÓWKA osucH' - KAWĘCZ\},I _ BREŃ osUCH _CZERMIN _ liczba przewożonych
uczniów:54_długośćtrasy;18kmx2kursy-36km,-pfzywóznagodzinę7:55odwiezieniepo
zakończeniu zajęć prŻewidŻiane w godzinach 13:30 - l5:3o Tmsa NI4: - CZERMIN - oTALĘŻ -
ŁYsAKÓw -CZERMIN - liczba przewożonych uczniów: 62 _ długość trasy ; 22 km x 2 kursy - 44km
- ptz'\,/óz n^ godzinę 1:30 odwiezienie po zakońcŻeniu zajęć prz€widziane w godzinach l3:30 _ 15:30
Trasa Nf 5: - CZERMIN _ ŁYSAKÓWEK _ LYSAKóW_GMDY-CZERMIN - liczba prŻewożonych
uczniów:101 _ długość tfasy: 15 km x4 kursy - 60 km - przywóz na godzinę 2 kursy -7:55,
odwiezienie po zakończeniu zajęó dla obu kursów przewidziane w godzinach l3:30 j 15:30 Trasa NI



ó: - CZERMIN-RZĘDZIANoWICE - CZERMIN - liczba przewożonych uczniów: 10 _ długość trasy
8 km x 2 kulsy - l6lgt! - ptz'.wóz na godzinę 7|50 odwiezienie po zakończ€niu zajęć przewidziane w
godzinach 13301530. Trasa NI7: _ TRZCIANA _ DĄBRóWKA osUCH._ TRZCIANA - liczba
prz€wożonych uczniów: 57 - dfugość trasy 16km x l kurs - l6km - odwiezienie po zakończeniu zajęć
pŹewidziane w godzinach 12:30 - 14j30 Zamawiający zastrze8a sobię prawo zniany tras i czasu

Fzejazdów w zależności od Ś}'tuacji w}nikającej z ilości ucmiów dojeżdżAjących do poszr'zególnych
szkoł i czasu kończenia zajęó szkolnych.

.1.s)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

okrcślenie przedmiofu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Przewiduje się zamówienia uzupełniające o których mowa w art.67 ust' l pkt 6 do 20% zamówienia

podstawowego

II' l '6) wspólny słownik Zamówień (cPV): 60.10.00.00-9.

II' l'7) Czy dopus7cza się 7lożenie ofeńy częściowej: nie.

II.l'8) czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) cZAs TRWANIA ZAMóWIENIA LI-IB TERMIN wYKoNANlA: Zakończenię:24.06.2016.

SEKCJA UI: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWI\M\4, EKONOMICZIT{YN4,
FINANSOWYM I TECHMCZ|MT4

nll) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie Ąda wniesienia wadium

III,2') ZN,ICZKI

III.3) WARLrNKI UDZIAŁU w PosTĘPowANIU oRAZ oPIs sPosoBU DoKoNYwANLĄ
oCENry SPEŁNtANlA TYCH wARL^KÓW

III. 3'1) Uprawnienia do wykory'wania określonej działalności lub czyncości,jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiąŻek ich posiadania

opis sposobu dokonylvania oceny spełniania tego wanrnku

wymaganejest wykazanie pżez wykonawcę posiadania wa:żnej licencji na *ykonylvanie
transpońu drcgowego osób. w celu potwieldzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy
zobowiązani są: Wykonawca/y/ pfzgdłożąważmą licencję na wykon1'wanie transportu drogowe8o
osób w prŻypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienią każidy z nich przedłoży ważną licencję na wykon}.wanię transpofu alrogowęgo osób

IlI.3.2) wiedza i doświadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



zamawiający uma powyższy wanrnek za spełniony, jeze|i wykonawca wykaże| żA w ciąg!
ostatnich trzech |at, ajeżeli okres prowadzenia działalności jest kótszy _ w t}.m okrcsie, wykonali co
najmniej jedno zadanie o polórvlylvalnym charakterze i złożoności do przedmiotu zamówienia z
na|eĄłą starannością z Podaniem ich wartości przedmiofu, daty wykonania i odbiorców wraz z
dokumentami potwierdzającymi' ire zlecelie mstało wykonane bez zastrzeżeń i prawidłowo
ukończone' - wańość tego Żamówienia brutto nie mniejsza niż 100 000'00 zł, w przypadku wspólnego
ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie ninie.jszego zamówienia, oceniane będzie
ich łącme doświadczenie)' w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy
zobowiązani są: - przedłozyć wykaz wykonanych robót budowlanych odpowiadających rodzajem
prz€dmiotowi zamówienia w okesie ostatnich pięciu lat Fzed upłIvem terminu składania ofeń, a
jeżeli okes prowadz€nia działalnościjest krótszy - w tym okesie, z podaniem ich rodzaju i wartości
oraz daty i miejsca wykonania oraz zĄłączt,niem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały
wykonane zgodnie z zsadami ruchu drogow€go i prawidłowo ukończone, wedfug wzoru
stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ

III.3'3) Potencjał t€chniczny

opis sposobu dokon}.rvania oceny spełniania tego warunku

zamawiający uma warunek za spełnionyjeżeli wykonawca dysponuje tabor€m przeznaczonym
do realiŻacji Ż3mówienia spełniający właściwe wyma8ania technicane w ruchu drogowym Wymagane
jest dysponovr'anie minimum 7 autobusami do przewoifnia osób'

Ill']'4) osoby zdolne do \łrykonada zamówienia

opis sposobu dokon}'\,vania oc€ny sp€łniania tego warunku

Dysponuje minimum 7 osobami posiadającymi prawojazdy katęgorii B'C'D, wymagane prawem
do kierowania pojazdami wyszczegó]nionymi w ofercie - osoby która uczestniczyć będzie w
wykony'waniu zamówienia wlaz z informacją na temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia -
niezbędnych do wykonania zamówi€nia, a taldF zakresu wykonywanych pfzez nią czyr-lJ'ości wftz z
informacją o podstawie dysponowania Ę osobą przez wykonawcę zgodnie ze wzoreIrr stanowiącym
Załącznik nr 3 do niniejszęj SIWZ. wykonawca zoboyłiązaiy jęst zlożyć oświadczenie' że osobą
która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiada w}magane uprawnieDia, zgoalnie z
załącmikiem nr 7 do niniejsŻej slwz., oraŻ wykazaniem dysponowanięm niezbędnym taborem do
realizacji zamówienia zgodnie ze wml€m stanowiącyn załącmik nr 8

IIL3.5) Sluacja ekonomiczna i finansowa

opis sposobu dokon}'wania oceny spełniania tego warunku

opis sposobu dokonywania oc€ny sp€łnienia warunku: zamawiający uzna powyższy warunek za
spełniony '.jeżrli Wykonawca: 3) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności c}.łilnej w zakrcsie
prcwadzonej działalności zwiąŻanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej l00 000 PLN .

w ce|u potwierdz€nia spełnienia niniejsz€go wa.unku wykonawca zobowiąz^ny jęst: l) złożyć
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawcajest
ubezpieczony od odpowiedzialności c),wilnej w zakresie prowadzonej działalności zwiąanej z
przedmiotem zamówi€nia na kwotę co najrnniej 100 000 PLN , wamą(y) na dzień składania ofeń. w
przypadku wspólnego ubi€gania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzieleńe niniej szego
zamówięnia' oceniana będźe ich łączrra sytuacja finansowa, przy czym nie jest wymagane złożenie



tych dokumentów przez wszystkich Wykonawców a.jedynie przez tego kóry spełnia dany warunek,
bądź przycłnia się do jego spełnienia.

IlI.4) INFoRMACJA o oŚWhDczENlAcH LUB DoKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DosTARcZYć wYKoNAwcY w CELU PoTWIERDZENIA SPEŁNlANlA WARUNKÓw
UDZIAŁU w PoSTĘPowANru oRAZ NIEPoDLBGANIA WYKIUCZENru NA PoDsTAwIB
ART. 24 UST. 1 USTAWY

IIl.4. 1 ) w zalaesie wykazania spełniania prŻez wykonawcę walunków' o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziafu w postępowaniu nalezy przedłozyć:

potwierdzenie posiadalia uprawnień do łykonywania określonej działalności |ub czynności,jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiąek ich posiadania, w szczególności konces.je, zezwolenia lub
licencje;

\łykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okesowych lub ciągłych również wykon}avanych,
głównych dostaw lub usług, w okesie ostatnich trzech lat prŻed upłnvem teminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ajeżeli okres prowadzenia działalnościjest
kótszy _ w t}m okesie, wraz z podaniem ich ri'/altości, przedmiofu, dat wykonania i podmiotów, na
rŻecz których dostawy |ub usfugi zostały wykonan€, oraz załączeniem dowodów, czy zostĄ
wykonane lub są wykon}nvane należycie;

wykaz narŻędzi, w)pos^żenia z^kład|] i lfządzeń t€chnicmych dostępnych wykonawcy usług lub
robót budowlanych w c€lu wykonania zamówienia \.łTaz z informacją o podstawie do dysponowania
tlmi zasobami;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykon}.waniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług' kontrolę j akości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych' doświadczenia i wyksŹałcenia niezbędnych do
\łYkonania zamówienią a takż:ę zakresu \łykony'wanych przez nie czynności' oraz informacją o
podstawie do dysponowania tlmi osobami;

oświadczenie, że osoby, kóre będą uczestniczyć w \łykonywaniu zamówienia, posiadają

w)magane uprawnięnia, jeżrli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w prŻypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawcajest

ubezpieczony od odpowiedzialności cyrłilnej w zakresie prowadzonej dzialallościzwiązznej z
pŹedmiotem zamówienia.

Wykonawca powofujący się przy wykazywaniu sp€łnienia warunków udziafu w postępowaniu, o
których mowa w ań' 22 ust. 1 pkt 4 ustauy, na zasoby innych podmiotów przedkłada nasĘpujące
dokumenty dotycące podmiotóu zasobami L1órych będzie dysponował \łykonawca:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający' że inny podmiot jęst
ubezpieczony od odpowiedzialności c}.łilnej w zakesie prowadzonej działalności zlłięanej z
przedmiotęm zamówienia;

IIl.4.2) w załresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie ań. 24 ust. 1 ustawy,
nalęży pnedłoż1ć|

ośrłiadczenie o braku podstaw do rłrykJuczenia:
aktualny odpis z właściwego rejeshu lub z c€ntralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeże| i odrębne przepisy wynagają wpisu do rejestru lub ewidencji' w celu wykazania
bmku podstaw do wykluczenia w oparciu o alt. 24 ust. l pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż ó
miesięcy przed upłnv€m t€minu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert:



aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, zę wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, |ub zaświadczenie, że uzyskał pfzgwidziane pmwem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrymanie w całości wykonania decyzj i
właściwego olganu - wystawione nie wcŻeśni€j niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udŻiafu w Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

akua|nę zaświadczenie właściwego oddziału zakładu UbeŻpieczeń społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpiecz€nia społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składęk na ubezpiecz€nia zdrowotne i spolecme, lub potwierdŻenie, ze uzyskał przewidziane pmwem
zwolnienie, odroczenie lub Iozłożenie na rary zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawion€ nie wcześniej niż 3 miesiące prŻed upbĄvem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówi€nia
albo składania ofeń;

wykonawca powołujący się przy wykazy'waniu spełniania warunków udŻiafu w postępowaniu na

zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji cąści zamówienią przedkłada talde
dokumenty dot},czącę te8o podmiofu w zalffesie w}łnaganym dla wykonawcy, okeślon}Ąn w pkt
rrr.4.z.

IIl.4.3) Dokumenty podmiotów za$anicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza ter}'torium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w knju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwie.dzający, że:

nie otwartojego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upbĄVem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamó\łienia albo skladania ofen;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecme i zdrowotne a]bÓ ż€
uzyskał przewidziane prawęm zwolni€nie, odloczenie lub rozłożenie na faty zaległych płatności lub
wstrz}manie w całości wykonania decyŻji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3
mi€siące przed upł}rłem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udlielęni€ Żamó\łienia albo skladania ofeń_

nie orz€czono wobec niego Żakazu ubiegania się o zamówienie _ wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upł1'wem teminu składania wniosków o dopuszczenie do udŻiału w postępowaniu o
udŻielenie zamówienia albo skladania ofen:

rrr.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub adminishacyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakrcsie okrcślon}łn w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 -
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upł}vem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty doryczące przyna|einości do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej $upy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r' o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o qm, ze ni€ nalezy do grupy
kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA



IV.1) TR\B I'DZIELENIA ZAMÓWIENIA

Iv' |.] ) Tryb ud7ielenja /amówieda: prlelarg nieograniczony'

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.l ) Kr}teńa oceny ofert: cena oraz inne kł'teia Ż\r/iązane z przedmiotęm zamówięnia:

1-Cena-90
2 _ termin płatności min 14 dni ,max -30dni - 10

N.Ż.Ż)
przeprowadzona będzie aukcja ęlektroniczną adres shony, na kórej będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4' 1) Adres strony intem€towej, na któĘ jest dosĘpna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: wrńiw.czemin.biuletyn'net
specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w
czeminie pokój m 16 39-304 czemin-

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03'08'2015
godzina 10:00, mięjscę: Urząd Gminy w Czerminie 39_304 Czemin pokój nr 14 -seketariat.

IV.4.5) Termin związania ofeńą; okes w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofelt).

IV'4'17) czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielęnie zamówienią w prz1padku
nieprzyznania środków pochodzących z budżefu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzieionej przez pństwa członkowskie Eufopejskiego Porozumienia o wolnym
Handlu (EFTA), które miaĘ być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


