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Lubrza: Przewóz uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i dzieci do
przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2012/2013
Numer ogłoszenia: 296930 - 2012; data zamieszczenia: 10.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowi�zkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ�CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubrza , ul. Wolno�ci 73, 48-231 Lubrza, woj. opolskie, tel. 77 407 46 50, faks 77

407 46 51.

Adres strony internetowej zamawiaj�cego: www.lubrza.opole.pl; www.bip.lubrza.opole.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ�CEGO: Administracja samorz�dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE�LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj�cego: Przewóz uczniów do Gimnazjum, Szkół

Podstawowych i dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2012/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Okre�lenie przedmiotu oraz wielko�ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest

�wiadczenie usług przewo�enia dzieci do placówek o�wiatowych na terenie Gminy Lubrza umo�liwiaj�cych

realizacj� obowi�zku szkolnego i wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2012/2013. Przewóz dotyczy�

b�dzie uczniów mieszkaj�cych w nast�puj�cych miejscowo�ciach: Prudnik, Trzebina, Skrzypiec, Dytmarów,

Krzy�kowice, Jasiona, Dobroszewice, Pr��ynka. Przewóz odbywa� si� b�dzie według nast�puj�cy tras: 1.

dowiezienie do szkoły: I trasa: Prudnik (4 dzieci) - Trzebina (6 dzieci, w tym: 4 dzieci do Szkoły Podstawowej w

Dytmarowie, 1 dziecko do Przedszkola w Dytmarowie, 1 dziecko do ZPS Lubrza w miesi�cach zimowych tj. 01.11

do 31.03 objazd przez Prudnik) - Skrzypiec (31 dzieci, w tym 11 dzieci do Szkoły Podstawowej w Dytmarowie, 8

dzieci do Przedszkola w Dytmarowie) - Dytmarów - Krzy�kowice (25 dzieci, w tym: 12 dzieci do Szkoły

Podstawowej w Dytmarowie, 6 dzieci do Przedszkola w Dytmarowie) - Dytmarów (14 dzieci) - Lubrza II trasa:

Lubrza - Jasiona (25 dzieci w tym 5 dzieci do Przedszkola w Lubrzy ) - Lubrza (w miesi�cach zimowych tj. 01.11

do 31.03 objazd przez Prudnik) 2.przywiezienie ze szkoły: I trasa 13:35: Lubrza - Dobroszewice (1 dziecko) -

Pr��ynka (13 dzieci) - Jasiona (14 dzieci w miesi�cach zimowych tj. 01.11 do 31.03 objazd przez Prudnik) -

Prudnik (1 dziecko) - Trzebina (1 dziecko) - Lubrza II trasa 14:30 (dwa dni w tygodniu) lub 15:25 (trzy dni w

tygodniu): Lubrza - Jasiona(11 dzieci w miesi�cach zimowych tj. 01.11 do 31.03 objazd przez Prudnik) -
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Dytmarów(14 dzieci) - Krzy�kowice (25 dzieci, w tym 12 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dytmarowie, 6 dzieci z

Przedszkola w Dytmarowie) - Skrzypiec (31 dzieci, w tym 11 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dytmarowie, 8

dzieci z Przedszkola w Dytmarowie) - Trzebina(1 dziecko z SP Lubrza, 4 dzieci ze Szkoły Podstawowej w

Dytmarowie w miesi�cach zimowych tj. 01.11 do 31.03 objazd przez Prudnik) - Prudnik (3 dzieci) - Lubrza.

Długo�� dziennej trasy przejazdów (dowiezienie i przywiezienie) wynosi: - w okresie letnim od 03.09.2012 r. do

31.10.2012 r. i od 01.04.2013 r. do 28.06.2013 r. około 92 km, - w okresie zimowym od 01.11.2012 r. do

31.03.2013 r. około 124 km. Maksymalna liczba kilometrów do wykonania przez Wykonawc� w roku szkolnym

2012/2013 wynosi 20356. W ramach umowy Wykonawca zobowi�zany jest do : 1. zabierania uczniów w dniu

nauki szkolnej (od poniedziałku do pi�tku) z miejsca zamieszkania w miejscowo�ciach: Prudnik (4 dzieci), Trzebina

(6 dzieci), Skrzypiec (31 dzieci), Dytmarów (14 dzieci), Krzy�kowice (25 dzieci), Jasiona (25 dzieci) i dowiezienia

do placówek o�wiatowych na godzin� 7:55, 2. odbieranie uczniów po zaj�ciach szkolnych i przedszkolnych, nie

pó�niej ni� o godz. 15:25 i odwo�enie ich do miejsca zamieszkania: Jasiona, Pr��ynka, Dobroszewice, Prudnik,

Trzebina, Krzy�kowice, Skrzypiec, Dytmarów. Ostateczne godziny przejazdów autobusów na trasach dowozu i

odwozu, z uwzgl�dnieniem przystanków oraz ewentualnych innych punktów odbioru dzieci na trasach

uzgodnionych z Wykonawc�, zostan� okre�lone po sporz�dzeniu planu zaj�� od dnia 03.09.2012r. w jednostkach

o�wiatowych i stanowi� b�d� zał�cznik do umowy.. Zamawiaj�cy zastrzega sobie: - mo�liwo�� wprowadzenia

zmian w harmonogramie dowozu i odwozu, - wykaz kursów, miejscowo�ci, ilo�ci dzieci do przywiezienia i

odwiezienia po lekcjach mo�e ulec zmianie w zale�no�ci od zatwierdzonego rozkładu zaj�� lekcyjnych w szkołach,

- harmonogramu który ulegnie zmianie w czasie trwania roku szkolnego, zostanie przekazany niezwłocznie

Wykonawcy.

II.1.4) Czy przewiduje si� udzielenie zamówie� uzupełniaj�cych: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie� (CPV): 60.11.20.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza si� zło�enie oferty cz��ciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si� zło�enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako�czenie: 28.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si� udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST�POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre�lonej działalno�ci lub czynno�ci, je�eli przepisy prawa

nakładaj� obowi�zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony je�eli Wykonawca posiada licencj� na wykonywanie krajowego
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lub mi�dzynarodowego transportu drogowego osób.

III.3.2) Wiedza i do�wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, je�eli Wykonawca posiada do�wiadczenie wyra�aj�ce si� tym,

�e w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w sposób nale�yty wykonał lub

wykonuje przez okres co najmniej jednego roku szkolnego usług� dowozu dzieci do szkół.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca powinien posiada� pojazdy do wykonania zamówienia w ilo�ci: autobus 2 szt. 44 miejsca

siedz�ce. Pojazdy winny posiada� wa�ne na dzie� składania ofert pakiet ubezpiecze� OC i NNW dla

ka�dego z pojazdów.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony je�eli wykonawca wyka�e, �e dysponuje co najmniej 4

kierowcami autobusów z uprawnieniami i z min. 1 rocznym do�wiadczeniem w zakresie przewozu osób.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiaj�cy nie precyzuje w tym zakresie �adnych wymaga�, których spełnienie Wykonawca b�dzie

zobowi�zany wykaza�.

III.4) INFORMACJA O O�WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ� DOSTARCZY	 WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST�POWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawc� warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o�wiadczenia o spełnieniu warunków udziału w post�powaniu, nale�y przedło�y
:

koncesj�, zezwolenie lub licencj�

wykaz wykonanych,  a w  przypadku �wiadcze� okresowych lub ci�głych równie� wykonywanych,

dostaw lub usług w zakresie niezb�dnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i do�wiadczenia w

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w  post�powaniu,  a je�eli  okres prowadzenia działalno�ci jest  krótszy  -  w  tym okresie,  z

podaniem  ich  warto�ci,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców,  oraz  zał�czeniem  dokumentu

potwierdzaj�cego, �e te dostawy lub usługi zostały wykonane lub s� wykonywane nale�ycie

wykaz narz�dzi,  wyposa�enia  zakładu i  urz�dze� technicznych dost�pnych wykonawcy  usług  lub

robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacj� o podstawie dysponowania tymi

zasobami

wykaz  osób,  które  b�d�  uczestniczy�  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególno�ci

odpowiedzialnych za �wiadczenie usług, kontrol� jako�ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do�wiadczenia i wykształcenia niezb�dnych dla
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wykonania  zamówienia,  a  tak�e  zakresu wykonywanych przez nie  czynno�ci,  oraz informacj�  o

podstawie do dysponowania tymi osobami

o�wiadczenie, �e osoby, które b�d� uczestniczy� w wykonywaniu zamówienia, posiadaj� wymagane

uprawnienia, je�eli ustawy nakładaj� obowi�zek posiadania takich uprawnie�

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

nale�y przedło�y
:

o�wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z wła�ciwego rejestru, je�eli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

post�powaniu o  udzielenie  zamówienia  albo  składania  ofert,  a  w  stosunku do  osób  fizycznych

o�wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne za�wiadczenie wła�ciwego naczelnika urz�du skarbowego potwierdzaj�ce, �e wykonawca

nie zalega z opłacaniem podatków lub za�wiadczenie, �e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozło�enie na raty zaległych płatno�ci lub wstrzymanie w cało�ci wykonania decyzji

wła�ciwego organu -  wystawione nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w post�powaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne za�wiadczenie wła�ciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze� Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzaj�ce,  �e  wykonawca nie  zalega z opłacaniem składek  na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, �e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozło�enie na raty zaległych płatno�ci lub wstrzymanie w cało�ci wykonania decyzji

wła�ciwego organu -  wystawione nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w post�powaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca  powołuj�cy  si�  przy  wykazywaniu spełniania  warunków  udziału w  post�powaniu na

potencjał innych podmiotów, które b�d� brały udział w realizacji cz��ci zamówienia, przedkłada tak�e

dokumenty dotycz�ce tego podmiotu w  zakresie wymaganym dla wykonawcy,  okre�lonym w  pkt

III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Je�eli wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib� lub miejsce zamieszkania

potwierdzaj�cy, �e:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadło�ci -  wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post�powaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert
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nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo �e

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie lub rozło�enie na raty zaległych płatno�ci lub

wstrzymanie  w  cało�ci  wykonania  decyzji  wła�ciwego  organu -  wystawiony  nie  wcze�niej  ni�  3

miesi�ce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post�powaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si�  o zamówienie -  wystawiony nie wcze�niej ni� 6

miesi�cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post�powaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) za�wiadczenie wła�ciwego organu s�dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz�, w zakresie okre�lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy -

wystawione nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w post�powaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo o�wiadczenie zło�one przed

notariuszem, wła�ciwym organem s�dowym, administracyjnym albo organem samorz�du zawodowego

lub  gospodarczego  odpowiednio  miejsca  zamieszkania  osoby  lub  kraju,  w  którym wykonawca  ma

siedzib�  lub  miejsce  zamieszkania,  je�eli  w  miejscu  zamieszkania  osoby  lub  w  kraju,  w  którym

wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si� takiego za�wiadczenia

III.7) Czy ogranicza si� mo�liwo�
 ubiegania si� o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których

ponad 50 % pracowników stanowi� 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: najni�sza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b�dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si� istotne zmiany postanowie� zawartej umowy w stosunku do tre�ci oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie� umowy oraz okre�lenie warunków zmian

1. Zamawiaj�cy informuje, i� przewiduje mo�liwo�� zmiany postanowie� zawartej umowy w stosunku do tre�ci

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wyst�pienia co najmniej jednej z

okoliczno�ci wymienionych poni�ej, z uwzgl�dnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zmiany

unormowa� prawnych powszechnie obowi�zuj�cych w szczególno�ci: a) zmiana urz�dowej stawki podatku VAT -

Zamawiaj�cy dopuszcza mo�liwo�� zmniejszenia lub zwi�kszenia wynagrodzenia o kwot� równ� ró�nicy w kwocie

podatku VAT. Strony dokonaj� odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to cz��ci wynagrodzenia

za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. b) wprowadzenie w �ycie po dniu

podpisania umowy regulacji prawnych wywołuj�cych potrzeb� zmiany umowy. 2) Przewiduje si� zmiany
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postanowie� umowy, je�eli zmiany te b�d� korzystne dla Zamawiaj�cego lub konieczno�� wprowadzenia zmian

b�dzie wynika� z okoliczno�ci, których nie mo�na było przewidzie� w chwili zawarcia umowy, w szczególno�ci: a)

terminu realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym zmiana ta spowodowana mo�e by� jedynie okoliczno�ciami

niezale�nymi zarówno od Zamawiaj�cego jak i od Wykonawcy, b) ilo�ci dowo�onych dzieci oraz zmiana trasy

przejazdu, przy czym zmiany ta spowodowane mog� by� jedynie okoliczno�ciami niezale�nymi zarówno od

Zamawiaj�cego jak i od Wykonawcy. c) oznaczenia danych dotycz�cych Zamawiaj�cego i/lub Wykonawcy, d)

innych zmian, których nie mo�na było przewidzie� w chwili zawarcia umowy i maj�cych charakter zmian

nieistotnych tj. nie odnosz�cych si� do warunków, które gdyby zostały uj�te w ramach pierwotnej procedury

udzielenia zamówienia, umo�liwiłyby dopuszczenie innej oferty ni� ta, która została pierwotnie dopuszczona. 2.

Przewidziane powy�ej okoliczno�ci stanowi�ce podstaw� zmian do umowy, stanowi� uprawnienie Zamawiaj�cego

nie za� jego obowi�zek wprowadzenia takich zmian. 4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy

Prawo zamówie� publicznych: 1) sukcesja Wykonawcy tj. nabycie wszelkich praw i obowi�zków w zwi�zku z

nast�pstwem prawnym, 2) zmiana danych zwi�zanych z obsług� administracyjno-organizacyjn� Umowy, 3) zmiany

danych teleadresowych, 4) zmiany osób wskazanych do kontaktów mi�dzy Stronami, 5. Wszelkie zmiany musz�

by� dokonywane z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówie� publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.

759, z po�n. zm.) tj. art.140 ust. 3 stanowi�cego, �e umowa podlega uniewa�nieniu w cz��ci wykraczaj�cej poza

okre�lenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost�pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://bip.biuletyn.info.pl/php/strona.php3?bip=bip_lubrz&lad=010&id_men=1&id_dok=1359

Specyfikacj� istotnych warunków zamówienia mo�na uzyska
 pod adresem: Urz�d Gminy w Lubrzy, ul.

Wolno�ci 73, 48-231 Lubrza pok. 204.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post�powaniu lub ofert: 20.08.2012

godzina 10:30, miejsce: Urz�d Gminy w Lubrzy, ul. Wolno�ci 73, 48-231 Lubrza Sekretariat pok. 209.

IV.4.5) Termin zwi�zania ofert�: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si� uniewa�nienie post�powania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania �rodków pochodz�cych z bud�etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj�cych zwrotowi

�rodków z pomocy udzielonej przez pa�stwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały by
 przeznaczone na sfinansowanie cało�ci lub cz��ci zamówienia: nie

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29...
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