Lesznowola: Transport uczniów do i ze Szkół w roku szkolnym 2014/2015
Numer ogłoszenia: 259156 - 2014; data zamieszczenia: 04.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli ,
Magdalenka, ul. Lipowa 28, 05-506 Lesznowola, woj. mazowieckie, tel. 22 757-96-19, faks
22 757-96-19.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zopo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Transport uczniów do i ze Szkół
w roku szkolnym 2014/2015.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest Transport uczniów do i ze Szkół w roku szkolnym 2014/2015.Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 - Rozkłady jazdy na 40 trasach do
przejechania dziennie, 550 km do przejechania dziennie, dowiezienie do Zespołu Szkół
Publicznych w Mrokowie - 212 uczniów, do Zespołu Szkół Publicznych w Lesznowoli - 809
uczniów, łącznie 1021 uczniów.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
26.06.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
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
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności
polegającej na krajowym transporcie drogowym osób tj. licencję lub
zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, załączyć
dokument do Oferty
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że w okresie trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
kresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 zamówienia polegające na
transporcie osób w tym 1 usługa polegającą na transporcie uczniów do
placówek oświatowych, a każda usługa musi być o wartości nie mniejszej niż
600000.00 zł brutto. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku
Wykonawcy załączą do Oferty wykaz sporządzony według wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ
III.3.3) Potencjał techniczny
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać dysponowanie potencjałem technicznym w celu
realizacji zamówienia tj. przynajmniej 8 autobusami nie starszymi niż 15,
wyposażonych w minimum 49 miejscami siedzącymi. W celu potwierdzenia
spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy załączą do Oferty wykaz
autobusów
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•

o Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na
kwotę nie mniejszą niż 300000.00 zł. W celu wykazania spełnienia przez
Wykonawcę tego warunku należy do Oferty załączyć poświadczoną za
zgodność z oryginałem kserokopię polisy oraz dowody wpłaty
potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia lub inny dokument

potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem
niniejszego zamówienia
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;

•

określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez
wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach
lub
usługach
niewykonanych
lub
wykonanych
nienależycie
Za najważniejsze usługi uważa się usługi niezbędne do wykazania spełnienia
warunku określonego w Rozdziale 1 pkt 6 ppkt 1.2 SIWZ;

•

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.

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;

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;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. wypełniony formularz OFERTA według formularza stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ 2.
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 2
pkt 5 ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do
SIWZ ( W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten
składa każdy z Wykonawców oddzielnie ) 3. Pełnomocnictwo ( oryginał dokumentu lub kopia
pełnomocnictwa poświadczona notarialnie ) do reprezentowania w postepowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego - dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (
np.:jako Konsorcjum,Spółka Cywilna ). Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko
wówczas jeżeli dotyczy. 4. Pełnomocnictwo ( oryginał dokumentu lub kopia pełnomocnictwa
poświadczona notarialnie ) do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z
postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do
zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć
tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich
dokumentach rejestrowych i nie są uprawnieni do reprezentowania Wykonawcy. UWAGA :
Pod pojęciem kopia pełnomocnictwa poświadczana notarialnie, należy rozumieć odpis
pełnomocnictwa poświadczony notarialnie ( w tym kserograficzna kopia poświadczona
notarialnie za zgodność z oryginałem ). 5. Dokument - pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okras
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, wówczas gdy Wykonawca polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamówień publicznych.
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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.zopo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół
Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli Magdalenka ul.Lipowa 28 05-506
Lesznowola.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 12.08.2014 godzina 12:00, miejsce: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w
Lesznowoli Magdalenka ul.Lipowa 28 05-506 Lesznowola 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

