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czermin: Dowóz uczDiów do szkól podŚtawowYch i gimnrzjuD z tereDu Gminy cŻelmin rł roku
szkoldym 201ó12017 wraz odwozem.
Numef ogIoszenia: 130421 - 201ó; dst. zamieszczeaii| 1'2.07.2016
oGŁosZENlE o ZAMóWIENIU _ usługi
zemi€sŻcŻenie ogIoszenia: obowiązkowe.
ogIoŚz€nie dołczy:
p] zamówienia publicmego

Ll zawarcra umowy ramowej

L ]ustanowienia d},namiclnego syslemu lakupów rDsZ)
sEKcJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAzwA I ADRES: Gmina Czermin, czermin l40, 39-304 Częmin, woj. podkaĘackie, tel. l7
77 40 246, faks 17 77 41 92L

. Adr€s strony intelnetowej zamawiającego: www.cŻemin.biuletylnet
I. 2) RoDzAJ zAMAwIAJĄcEGo: Adminishacja samorądowa.
SEKCJA II: PRZEDMIoT ZAMÓWIENIA
II.1) oKREŚLENII PRZEDMIoTU ZAI{ÓWIENIA
IL1.l) Nezwa nadana zamówieniu przez zamawiając€go: Dowóz uczniów do szkół podstawowych
i gimnazjum z terenu Gminy Czemin w roku szkolnym 201ó12017 wraz odwozem'.
lI.1.2) Rodz{j zamówienia: usługi.
II'1'4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamórlienia| 3'1 PrŻedmiotem
zamówienia są usfugi polegające na przewozie dowóz ucaniów do szkół podstawowych i gimnazjum z
terenu Gminy Czermin w roku szkolntm 2015/2016 wmz odwozem zgoalnie z opisem tms
z^łączonyrn poniżśj.Przez dowóz uczniów rozumie się: dowożenie ucmiów z miejscowości Gminy
czermin - do szkół podstawowych i gimnazjum z miejsca zamieszkania i odwożenie uczniów do
miejsca zarnieszkania' 3'ż. Dowóz i odwóz dzieci odbywa się w dni nauki szko|nej wg Rozkładu jazdy
ustalonego z Dyrektorami szkół oraz zaakceptowanego przez Zamasviającego (Rozkład jazdy
zawierający co najmniej; trasy przewozu, liczbę kufsów dziennych' liczbę przewożonych ucmiów,
dzienną ilość kilometrów, godziny dowozu i odwozu ucmiów' ustaIony zostanie przed podpisaniem
umowy i będzie stanowił załącmik do umowy). 3'3. Usługa transportowa realizowana będzie w
godzinach od 7:30 do 15:30 3.4. Przewiduj€ się dzienną ilość kilometrów do przewozu dzieci i
ucmiów (liczone tylko przejazdy z ucmiami i bez dojazdu z bazy do miejsca rozpoczęcia dowozu lub
odwozu) ok': 246 kn 3.5 ' Ilość osób objęta transpońein: dziennie ok. 376 dzieci.
IL1.s)

B Przewirluje si9 udziel€nie zamówień uzup€lDiających:
. okre.śleni€ prz€dmiotu oraz wie|kości lub zakresu zamówień uzup€lniających
. Przewiduje się zamówienia uzupełniające o których mowa w ań.67 ust' lpkt 6 do 20%

zamówienia podstawowego

II.l.6) wŚpólny slownik zamówi€ń (cP9: 60'10.00.00-9.
II.1.7) czy dopuszcza się złożeni€ of€rty częściowej: nie'
II.l.8) czy dopuszcza Śię zloź,eni€ of€rty weńantow€j: nie.

II.2) czAs TRWANIA ZAMÓWIENIA LI]B TERMIN WYKoNANIA: Zakończenie:
30.06.2017.
SEKCJA l: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWI\IYIU, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYI\,I I TECHN]CZNYM



I.I) WADIIM
Informacjr na temat wadium: zamawiający nie ąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZI<I
III.3) WARIINKI IJDZIAŁU w PosTĘPowANIU oRAz oPIs sPosoBU DoKol{YwAI\IA
ocENY SPELNrAN 1A TYcH wARUNKÓW

. III.3.1) Uprawni€nia do $YkonFvania oki€ślonej działalności lub czynności' j€źć|i
prŻ€pisy prĄwa na|dadają obowiązek ich posiadania

opis sposobu dokonydsnia oceny Śpełnianie tego łarunku
o wymaganejęst wykazanie przez wykonawcę posiadania ważnej licencji na

wykon)'wanie transpoltu drogowego osób. w c€lu potwierdzenia spełniania
niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są: Wykonawca/y/ przedłoiĄ wali'ią
licencję na wykonywanie transportu drogowego osób w przypadku wspólnego
ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie nini€jszego zamówienia,
kdżdy z nich przŁdłoż1ważną licencję na wykonrłanie transpoltu drogow€go osób

. III3.2) wiedza i doświadcz€nie
opis spoŚobu dokonFvania oceny śpelnia[ia tego walunku

o Zamawiający uma powyżsry warunek za spełniony' jeze|i wykonawca $Tkaze; że w
ciągu ostatnich trŻech lat, ajeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy _ w t}.rD

okesie, wykonali co najmniej jedno zadanie o porównywa]n}łn charakterze i
złożoności do przedmiotu zamówienia z należłą starannością z podaniem ich
wańości przedmiofu' daty wykonania i odbiorców wraz z dokumentami
potwierdzającyml' że zlecenie mstało wykonane bez zashzeż€ń i prawidłowo
ukońcŻone. - wartość tego zamówięnia brutto nie mniejsza niż 100 000,00 zł, w
prz}padku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udziel€nie
niniejszego zamówienia, oceniane będzi€ ich łączne doświadczenie). w celu
potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są: _

przedłożyć wykaz wykonanych usługtansportowych odpowiadających rodzajem
przedmiotowi zamówienia w okrcsie ostatnich hzech lat przed upbvem terminu
składania ofert' ajezeli okrcs prowadzenia działalności jest kótszy - w t}m okesie, z
podanień ich rodzaju i wartości oraz daĘ i miejsca wykonania oraz załączeniem
dokumentów potwierdzających, ze usługi te zostały wykonane zgodnie z zasadami
ruchu drogowego i prawidłowo ukończone, według wzoru stanowiące8o Załącznik nr
4 do niniejszej SIWZ

. III.33) Pot€ncjal tecbniczny
opis sposobu dokoDydania oc€ny Śpelniania tego włrunku

o Zamawiający uzna warunek za spełnionyjeżeli wykonawca dysponuje taborem
pże^raczon].m do realizacji zamówienia spełniający właściwe wymagania techniczne
w ruchu drogowym w}łnagane jest dysponowanie minimum 7 autobusami do
przewożenia osób'

. m3.4) osoby zdolne do rrTkonenir zamówieni'
opis sposobu dokon}'rłania oceny ŚpełDiania tego warurrku

o Dysponuje minimum 7 osobami posiadającymi prawojazdy kategoriiB,c,D,
wymagane pmwom do kielowania pojazdami wyszczegótdon)mi w ofercie - osoby
która uczestniczyć będzie w wykonIvaniu zamówienia wmz z informacją na tęmatjej
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia - niezbędnych do wykonania zamó\łienia, a
taliŹe zakrcsu wykon}nvanych przez nią czynności wTaŻ z informacją o podstawie
dysponowania Ę osobą przez Wykonawcę zgodnie ze wzoręm stanowiącym
Załącznik nr 3 do niniejszej slwz. wykonawca zobowiązanyjest złozyc
oświadcŻenie, że osoba' która będzie uczestniczyó w \łykonaniu zamówienia, posiada
\łymagane uprawnienia ' zgodnie z Za|ącznikiem m 7 do niniejszej slwz., omz



wykazaniem dysponowaniem ni€zbędnym taborem do ręalizacji zamówienia zgodnie
zę wzorem stanowiącym 7Ałąc7lJik nr 8

. lll.3.5) Sttuacja ekonomicuDo i linansona
opis spoŚobu dokonyłania oc€ny Śpełniania t€go wafunku

o opis sposobu dokon}'lvania oc€ny spełnienia warunku: zamawiający uma powyższy
warun€k za spełniony 'je'€li wykonawca: 3) posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cyrvilnej w zakesie prowadzonej działalności związanej z
prŻedmiotem Żamówienia' na kwotę co najmnięj l00 000 PLN . w c€lu potwierdzenia
spełnienia niniejszego warunku wykonawca zobowiązanyjesŁ l) złożyć opłaconą
polisę, a w prz1padku jej braku inny dokument potwi€rdzający' że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności c1'wilnej w zakrcsie prowadzonej działalności
związanej zprzedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000 PLN , wazną(y)
na dzień składania ofefi' W prz}padku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzieleni€ niniejszego zamówienią oceniana będzie ich łącma
s}tuacja finansową przy czym niejest wymagane złożenie tych dokumentów przez
wszystkich wykonawców ajedynie przez tęgo który spełnia dany warunek, bądź
przycłynia się dojego spełnienia.

III.4) INFoRMACJA o ośwIADczENIAcH LI]B DoKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DosTARczYĆ wYKoNAwcY w CELU PoTWIf,RDZEMA SPEŁMAIłIA wARL]ItKów
UDZIAŁU w PosTĘPowANIU oRAz NIEPoDLEGANIA wYxIUczENIU NA
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
m'4.1) w zakresie wykAzania Śp€łnianie przez rłykonawcę warunków, o którycb mowa w ań'
22 ust. 1 ustawy' oprócz oświadcz€nia o spelnianiu wsrunków udzialu w poĘpowaniu na|eł
przedłołć:

. potwierdzenie posiadania uprawnień do wykon1rvania okreśIonej działalności lub czynności,
jeżeli prŻepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje'
zezwolenia lub licencje;

. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okesie ostatnich trzecb lat prŻed upływem
terminu składaniźt ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ajeżeli
okes prowadzenia działalnościjest kótszy - w tym oklesie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usfugi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonylvane należycie;

. wykaz narzĘdzi, v'yposżęnia zakładu i urządzeń teclrnicznych dostępnych wykonawcy usług
lub lobót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawię do
dysponowania t}Ąrri zasobami;

r *ykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usfug, kontro|ęjakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wmz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wyksŹałcenia niezbędnych do wykonania zamówi€nia, a także zakrcsu wykon}'wanych prz€z
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania rymi osobami;

. oświadcz€nie, ż€ osoby, L1óre Ędą uczestnicŻyć w wykonywaniu zamówienia' posiadają
wymagane uprawnienia,jezeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

. opłaconą polisę, a w przypadkujej braku, inny dokument potwierdzający, że łykonawcajest
ubezpieczony od odpowiedzialności c}'wilnej w zakrcsie prowadzonej działalności zwjązanej
z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy \łlkaz''rvaniu spełnienia warunków udziafu w postępo\łaniu, o
których mowa w art' 22 ust. 1 pL1 4 ustawy' na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące
dokumenty dotycące podmiotów, zasobami których będzi€ dysponował rłrykonawca:



. opłaconą polisę, a w plłpadku jej bmku' inny dokument potwiedzający, że inny podmiotjęst
ubezpieczony od odpowiedzialności cy'wilnej w zakresie prowadzonęj działalności zwiąŻanej
z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) w zakresi€ potwi€rdz€nis triePodl€ganir $Tklucz€niu ns podstswie ań. 24 ust. l usta!łT,
naleł przedłołć:

. oświadczenie o bmku podstaw do wykluczenia;

. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centraln€j ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do r€jestru lub ewidencji' w celu
wykazania blaku podstaw do wykluczenia w oparciu o ań. 24 ust. l pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wcześniej niż ó miesięcy przed upł}'wem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w posĘpowaniu o udziel€nie zarnówienia albo składania ofert;

. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika uŹędu skarbow€go potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uŻyskał prz€widzianę
prawem zwo|nienie, odroczenie lub rozłoźrnię na raty zaległych płatności lub wshzymanie w
całości wykonania d€cyzji właściwego organu _ wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
prŻed upb'lvem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziafu w poslępouaniu o
udzi€lenie zamówienia albo składania ofeń;

. aktualne zaświadcz€nie właściwego oddziału zakładu Ubezpieczeń społecznych lub Kasy
RolnicŻego Ubezpieczenia społeczne8o potwierdzając€, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i spolecme, lub potwierdŻenie, Źe uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odrocz€nie lub rozłożenie n^ ń|y zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu _ wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upł}'\łem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziafu w
postępowaniu o udzie|enie zamówienia a]bo składania ofert;

. wykonawca powołujący się przy wykaąrvaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacj i części zamówienią
prz€dkłada także dokumenty dotycące tego podmiofu w zak€sie wymaganym dla
\łykonawcy, okeślonym w pkt lll.4.2'

l'4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżęli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza tel}'tońum Rzecz}?ospolitej Polskiej,
prŻedkłada:

III.4'3.l) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzaj ący, ze:

. nie otwańojego |ikwidacji ani nie ogłoszono upadłości _ wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upł}'wem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzi€lenie zamówienia albo składania ofeń;

. nię zĄlega z liszczaniem podatków, opłat' składek na ubezpieczenie społecme i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zalęglych
płatności lub wstrzymanię w całości wykonania decyzji właściwego organu _ wys(awiony nie
wcześni€j niż 3 miesiące przed upł}'wem terminu składania wliosków o dopuszczenie do
udziału w posĘpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

. nię orz€czono wobec nie8o zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upł}'\łem terminu składania wniosków o dopuszczęnię do udziafu w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofeń;

11t.4.3.2)
. zaświadczenie właściw€go organu sądowego |ub administracyjnego miejsca zamieszkania

albo zamieszkania osoby' której dokumenty dotycą, w zakesie okeślonym w ań. 24 ust. 1

pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upb.wem terminu składarria
wniosków o dopuszczeni€ do udziału w posĘpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
of€ńi

lII'4'4) Dokumenty dotycące prz}'należności do tej samej grupy kapitałowej



. lista podmiotów naleących do tej samej grupy kapitałowej w lozumieniu ustawy z dnia 16

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacjio tym, że nie naleł do
grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDmA
Iv.l) TR\'B IJDZIELENIA ZAMóWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenis zamówienie: przetalg nieogmniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
Iv.2.1) xr'teńa oceny of€ń: cena oraz inne kl]^eria związane z pfzedmiotem zamóWienia:

. 1-Cena-90

. 2 - tęrmin płatności min - 14 dni , max-30 - 10

rv.2.2')

| ] 
przeprowadmoa będzie aukcja el€ktroniczna' adres strony, na któĘ będzie prowadznna:

IV.4) INTORMACJE ADMINISTRACYJNE
Iv'4.1) AdreŚ strony internetowej, na której jest dostępna sp€cyfikacja iŚtotnych warunków
z{mówienia: www.czemin'biuletyn'net
specylikację istotnych waruDków zamówienia możDa uzyskać pod adresem: Urąd Gminy w
czeminie pokój nr 1 6,39-304 czermilr.
rv'4.4) Termin sldadania wliosków o dopuszczenie do udziału w poŚtępowaniu lub ofert:
22.0'7.20'6 Bodzina 10.00' miejsce: Urząd Gminy w Czerminie 39_304 czermin pokój ff 14 -

sekretariat..
Iv.4.5) Termin związania oferĘ: okres w dniach: 30 (od ostateczne8o terminu składania of€rt).
IV.4.17) cuy pr'ewiduje Śię udieważnienie postępowania o udzrelenie zamówi€nia, w przypsdku
nieprzyznania środków pochodzących z budż€tu UDii Eulopejskiej olaz ni€podlegających
zwrotowi środków z pornocy udzielonej przez państwa czlonkowskie Europejskiego
Porozumieni5 o wohym HaDdlu (EFTA)' które miały być prz€znaczone n5 slinansowani€
calości lub części zsmówienia: nie


