Mniszków: ZADANIE 1: Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Bukowcu
n/Pilicą i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie . . ZADANIE 2: Dowóz i odwóz dzieci
do Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie
.
Numer ogłoszenia: 212943 - 2010; data zamieszczenia: 07.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mniszków , ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341
Mniszków, woj. łódzkie, tel. 044 7561522, faks 044 7561523.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mniszkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZADANIE 1: Dowóz i odwóz
dzieci do Szkoły Podstawowej w Bukowcu n/Pilicą i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie
. . ZADANIE 2: Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym i
Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie ..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia są: Usługi Przewozowe w zakresie dowozu i odwozu uczniów do Szkoły
Podstawowej w Błogiem Rządowym, Szkoły Podstawowej w Bukowcu n/Pilicą i Gimnazjum
w Mniszkowie w okresie od 01.09.2010 r. do dnia 30.06.2011 r. zgodnie z harmonogramem
ustalonym przez Dyrekcję Szkół z następujących miejscowości: 1. Szkoła Podstawowa w
Bukowcu n/Pilicą i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie - Potok, Zajączków, Marianka,
Małe Końskie, Radonia, Grabowa, Syski, Julianów oraz zapewnienie opieki nad dziećmi w
trakcie przewozu; 2. Szkoła Podstawowa w Błogiem Rządowym i Gimnazjum Publicznego w
Mniszkowie - Stoczki, Strzelce, Konstantynów, Błogie Nowe, Błogie Szlacheckie,
Prucheńsko Małe, Prucheńsko Duże, Zarzęcin oraz zapewnienie opieki nad dziećmi w trakcie
przewozu. Przewoźnik zobowiązany jest w przypadku awarii technicznej pojazdu zapewnić w
czasie 30 minut pojazd zastępczy. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV
- 60113000-3 i 60113100-4 Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze:
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
(2 zadania) ZADANIE 1: Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Bukowcu n/Pilicą
i Gimnazjum w Mniszkowie z następujących miejscowości: Potok, Zajączków, Marianka,
Małe Końskie, Radonia, Grabowa, Syski, Julianów, co daje około 2 430 km miesięcznie oraz
zapewnienie opieki w trakcie przewozu. ZADANIE 2: Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły
Podstawowej w Błogiem Rządowym i Gimnazjum w Mniszkowie z następujących

miejscowości: Stoczki, Strzelce, Konstantynów, Błogie Nowe, Błogie Szlacheckie,
Prucheńsko Małe, Prucheńsko Duże, Zarzęcin, co daje około 2 475 km miesięcznie oraz
zapewnienie opieki w trakcie przewozu. Ilość kilometrów może ulec zmianie w związku ze
zmianą planu lekcji. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłączenia z dowozu do Szkoły
Podstawowej w Błogiem miejscowości Prucheńsko Małe i Prucheńsko Duże w celu
racjonalizacji dowozu uczniów..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający PRZEWIDUJE możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego
wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8, 60.10.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie:
01.09.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
a) prowadzą działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach
ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z
2007r. Nr 155 poz. 1095 z późn. zm.); b) posiadają niezbędne pozwolenia i
licencje na prowadzenie przewozu osób;
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowaniem co najmniej
jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami
przystosowanymi do przewozu osób;

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, należy przedłożyć:
koncesję, zezwolenie lub licencję
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
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, jeżeli 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 niż 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
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków
udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały
udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,
określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego
zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
-pełnomocnictwo dla lidera w przypadku podmiotów występujących wspólnie - podpisane
przez wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; -stosowne
pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
III.7) Czy ogranicza się możliwość 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: najniższa 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
1.2. W przypadku zmian urzędowych stawek podatku VAT. 1.3. W przypadku skrócenia
terminu realizacji zamówienia. 1.4. Zmiany danych adresowych Wykonawcy. 1.5. W razie
zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.mniszkow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina
Mniszków Ul. Powstańców Wlkp. 10 26-341 Mniszków.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 16.08.2010 godzina 12:00, miejsce: Gmina Mniszków Ul. Powstańców Wlkp. 10 26341 Mniszków Pokój nr 3 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
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: Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w
Bukowcu n/Pilicą i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie ..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE 1:
Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Bukowcu n/Pilicą i Gimnazjum w
Mniszkowie z następujących miejscowości: Potok, Zajączków, Marianka, Małe
Końskie, Radonia, Grabowa, Syski, Julianów, co daje około 2 430 km miesięcznie
oraz zapewnienie opieki w trakcie przewozu..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8, 60.10.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2010.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZADANIE 2: Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w
Błogiem Rządowym i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie ..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE 2:
Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym i Gimnazjum w
Mniszkowie z następujących miejscowości: Stoczki, Strzelce, Konstantynów, Błogie
Nowe, Błogie Szlacheckie, Prucheńsko Małe, Prucheńsko Duże, Zarzęcin, co daje
około 2 475 km miesięcznie oraz zapewnienie opieki w trakcie przewozu..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8, 60.10.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.09.2010.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

