WÓJT GMINY BIAŁOGARD
OGŁASZA PRZETARG
NIEOGRANICZONY NA:
Transport uczniów z terenu Gminy Białogard do szkół

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Białogard, ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard, woj.
zachodniopomorskie, tel. 094 3124401, 3121162, faks 094 3127844.


Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.bialogard.ibip.pl/public/



Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Transport uczniów z terenu
Gminy Białogard do szkół.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono
dialog techniczny
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie
1Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do i z placówek oświatowych z
terenu Gminy Białogard wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami, w formie zakupu
biletów miesięcznych w roku szkolnym 2015/2016 oraz dzierżawa autobusów . Dowóz
uczniów do placówek odbywać się będzie w dni nauki szkolnej, w oparciu o
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami), w okresie
od 01 września 2015 r. do 24 czerwca 2016 roku, z wyłączeniem przerw świątecznych i
ferii zimowych oraz innych dni wolnych od zajęć. Zadanie 2 Przedmiotem zamówienia jest
przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Białogard do Niepublicznego Ośrodka
Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Karlinie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Sławnie oraz do Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 im. Jana Pawła II w
Białogardzie i z powrotem oraz dzierżawa busów..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie:
01.09.2015.
III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: nie dotyczy.
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,



jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,
Warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
zamawiający uzna za spełniony w przypadku, gdy wykonawca przedłoży
następujące dokumenty: Licencja na wykonywanie transportu drogowego osób,
ważna przez cały okres wykonywania zamówienia. Aktualny odpis z właściwego
rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24. ust. 1 pkt 2, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do
osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2. Aktualnego
zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, d) Aktualnego
zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego , Aktualnej informacji z Krajowego
Rejestru Karnego ,g) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia



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

a) Wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia

o

postępowania o udzielenie zamówienia, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie ), wykonał co najmniej 3 usługi przewozu odpowiadające
zakresowi przedmiotu zamówienia.
III.3.3) Potencjał techniczny



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykaz co najmniej 4 autobusy liczące 50 miejsc siedzących i 4 autobusy

o

liczące minimum 28 miejsc siedzących przeznaczonych do realizacji usługi.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,( oświadczenie)

o


III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca posiada dostęp do środków finansowych lub zdolność kredytową

o

pozwalający na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia (oświadczenie
Wykonawcy)
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 należy przedłożyć:


potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy 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 okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie;


wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz
z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;



opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych
podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami
których będzie dysponował wykonawca:


opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający,
że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;



inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji
ekonomicznej i finansowej;



III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli 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 niż 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, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 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, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;



aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:


1. Cena - 85



2. wysokość czynszu za dzierżawę pojazdów - 10



3. Czas podstawienia pojazdu zastępczego - 5
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 możliwość składania zamówień dodatkowych ( zwiększenie
liczby uczniów i osób niepełnosprawnych)
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://ug.bialogard.ibip.pl/public/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina
Białogard, ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard, pokój nr 17.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 18.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Gmina Białogard, ul. Wileńska 8, 78-200
Białogard, sekretariat- pokój nr 16.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu 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
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZADANIE 1 Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu
uczniów z terenu Gminy Białogard do i z placówek oświatowych wraz z opieką w formie
zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2015/2016.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie
usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do i z placówek oświatowych z terenu
Gminy Białogard wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami, w formie zakupu biletów
miesięcznych w roku szkolnym 2015/2016 oraz dzierżawa autobusów . Dowóz uczniów
do placówek odbywać się będzie w dni nauki szkolnej, w oparciu o Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami), w okresie od 01 września

2015 r. do 24 czerwca 2016 roku, z wyłączeniem przerw świątecznych i ferii zimowych
oraz innych dni wolnych od zajęć..


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.



3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2015.



4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o

1. Cena - 85

o

2. Wysokość czynszu dzierżawy pojazdów - 10

o

3. Czas podstawienia pojazdu zastępczego - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZADANIE 2 Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu
dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Białogard do i z placówek oświatowych oraz
opiekuńczych wraz z opieką w roku szkolnym 2015/2016.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem



zamówienia jest przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Białogard do
Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Karlinie,
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sławnie oraz do Zespołu Szkół
Specjalnych nr 6 im. Jana Pawła II w Białogardzie i z powrotem oraz dzierżawa busów.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.



3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2015.



4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o

1. Cena - 90

o

2. wysokość czynszu za dzierżawę pojazdów - 10

