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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

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

407 46 51.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

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

Podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku 2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przewóz uczniów do Gimnazjum,

Szkół Podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku 2013 Przedmiotem zamówienia jest

świadczenie usług przewożenia dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubrza umożliwiających

realizację obowiązku szkolnego i wychowania przedszkolnego w roku 2013. Przewóz dotyczyć będzie uczniów

mieszkających w następujących miejscowościach: Prudnik, Trzebina, Skrzypiec, Dytmarów, Krzyżkowice,

Jasiona, Dobroszewice, Prężynka. Przewóz odbywać się będzie według następujący tras: 1. dowiezienie do

szkoły: I trasa: Prudnik (1 dziecko do ZPS Lubrza) - Trzebina (19 dzieci, w tym: 12 dzieci do Szkoły Podstawowej

w Dytmarowie, 3 dzieci do Przedszkola w Dytmarowie, 4 dzieci do ZPS Lubrza) - Skrzypiec (25 dzieci, w tym 9

dzieci do Szkoły Podstawowej w Dytmarowie, 9 dzieci do Przedszkola w Dytmarowie, 7 dzieci do ZPS Lubrza) -

Dytmarów - Krzyżkowice (25 dzieci, w tym: 10 dzieci do Szkoły Podstawowej w Dytmarowie, 9 dzieci do

Przedszkola w Dytmarowie, 6 dzieci do ZPS Lubrza) - Dytmarów (19 dzieci do ZPS Lubrza) - Lubrza, II trasa:

Prężynka (24 dzieci, w tym: 20 do ZPS Lubrza, 4 dzieci do Przedszkola w Lubrzy) - Dobroszewice (4 dzieci, w

tym 1 do ZPS Lubrza, 3 dzieci do Przedszkola w Lubrzy) - Lubrza - Jasiona (30 dzieci, w tym: 22 do ZPS Lubrza,

8 dzieci do Przedszkola w Lubrzy, w miesiącach zimowych tj. 01.11 do 31.03 zalecany objazd przez Prudnik) -

Lubrza 2. odwiezienie ze szkoły: I trasa 13:35: Lubrza - Dobroszewice (4 dzieci wg potrzeb zgłoszonych przez

opiekunki, w tym 1 z ZPS Lubrza, 3 dzieci z Przedszkola w Lubrzy) - Prężynka (19 dzieci, w tym: 15 z ZPS
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Lubrza, 4 dzieci z Przedszkola w Lubrzy) - Jasiona ( 22 dzieci, w tym: 14 z ZPS Lubrza, 8 dzieci z Przedszkola w

Lubrzy, w miesiącach zimowych tj. 01.11 do 31.03 zalecany objazd przez Prudnik) - Lubrza II trasa 13:35: Lubrza

- Dytmarów - Krzyżkowice (19 dzieci, w tym: 10 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dytmarowie, 9 dzieci z

Przedszkola w Dytmarowie) - Skrzypiec (18 dzieci, w tym 9 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dytmarowie, 9

dzieci z Przedszkola w Dytmarowie) - Trzebina (16 dzieci, w tym: 12 dzieci ze Szkoły Podstawowej w

Dytmarowie, 3 dzieci z Przedszkola w Dytmarowie, 1 dziecko z ZPS Lubrza) - Prudnik (1 dziecko z ZPS Lubrza

w poniedziałek, piątek) III trasa 14:30 (poniedziałek , piątek) lub 15:25 (wtorek, środa, czwartek): Lubrza -

Jasiona (8 dzieci z ZPS Lubrza, w miesiącach zimowych tj. 01.11 do 31.03 zalecany objazd przez Prudnik) --

Dytmarów (19 dzieci z ZPS Lubrza) - Krzyżkowice (6 dzieci z ZPS Lubrza) - Skrzypiec (7 dzieci z ZPS Lubrza) -

Trzebina (3 dzieci z ZPS Lubrza) - Prudnik (1 dziecko z ZPS Lubrza we wtorek, środa, czwartek) Długość

dziennej trasy przejazdów (dowiezienie i przywiezienie) wynosi: - w okresie letnim od 02.09.2013 r. do

31.10.2013 r. około 118 km, - w okresie zimowym od 01.11.2013 r. do 31.12.2013 r. około 148 km. Maksymalna

liczba kilometrów do wykonania przez Wykonawcę w roku 2013 wynosi 10224 km. W ramach umowy

Wykonawca zobowiązany jest do : 1. zabierania uczniów w dniu nauki szkolnej (od poniedziałku do piątku) z

miejsca zamieszkania w miejscowościach: Prudnik (1 dziecko), Trzebina (19 dzieci), Skrzypiec (25 dzieci),

Dytmarów (19 dzieci), Krzyżkowice (25 dzieci), Jasiona (30 dzieci), Prężynka (24 dzieci), Dobroszewice (4dzieci)

i dowiezienia do placówek oświatowych na godzinę 7:55, 2. odbieranie uczniów po zajęciach szkolnych i

przedszkolnych, nie później niż o godz. 15:25 i odwożenie ich do miejsca zamieszkania: Prudnik, Trzebina,

Skrzypiec, Dytmarów, Krzyżkowice, Jasiona, Prężynka, Dobroszewice. Ostateczne godziny przejazdów

autobusów na trasach dowozu i odwozu, z uwzględnieniem przystanków oraz ewentualnych innych punktów

odbioru dzieci na trasach uzgodnionych z Wykonawcą, zostaną określone po sporządzeniu planu zajęć od dnia

02.09.2013r. w jednostkach oświatowych i stanowić będą załącznik do umowy. Zamawiający zastrzega sobie: -

możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie dowozu i odwozu, - wykaz kursów, miejscowości, ilości dzieci

do przywiezienia i odwiezienia po lekcjach może ulec zmianie w zależności od zatwierdzonego rozkładu zajęć

lekcyjnych w szkołach, - przekazany niezwłocznie Wykonawcy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 60.10.00.00-9, 60.14.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa
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nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający stwierdzi, iż wykonawca spełnił warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp jeśli

wykaże że: Posiada licencję na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu

drogowego osób. Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w

dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż

ww. warunek Wykonawca spełnił

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada doświadczenie wyrażające się tym,

że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w sposób należyty wykonał

lub wykonuje przez okres co najmniej jednego roku szkolnego usługę dowozu dzieci do szkół (dowody

dotyczące najważniejszych usług). Zamawiający za zakres odpowiadający przedmiotowi zamówienia

uznaje jeden rok szkolny. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww.

warunek Wykonawca spełnił

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca powinien posiadać pojazdy do wykonania zamówienia w ilości: autobus 3 szt. O

minimalnej liczbie miejsc siedzących 49. Pojazdy winny posiadać ważne na dzień składania ofert

pakiet ubezpieczeń OC i NNW dla każdego z pojazdów. Pojazdy przeznaczone do realizacji

zamówienia nie mogą być starsze niż 10 lat. W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby

zdolne do wykonania zamówienia podlegają sumowaniu. Z treści załączonych dokumentów musi

wynikać jednoznacznie, iż ww. warunek Wykonawca spełnił

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 4

kierowcami autobusów z uprawnieniami tzn. musi dysponować kierowcami posiadającymi prawo jazdy

kategorii D lub D1, ważnymi badaniami lekarskimi, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o

transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.) i z min. 1 rocznym doświadczeniem

w zakresie przewozu osób. W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do

wykonania zamówienia podlegają sumowaniu. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać

jednoznacznie, iż ww. warunek Wykonawca spełnił

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca przedłoży polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument otwierdzający, że Wykonawca

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ
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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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

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

Zamawiający w oparciu o § 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te

dokumenty mogą być składane (Dz.U. poz. 231) określa obowiązek wskazania przez wykonawcę w/w

usług , o których mowa w dziale III.3.2);;

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 do wykonania zamówienia, a

także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

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;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży
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przedło żyć:

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;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

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

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=3...

5 z 8 2013-08-23 15:12



zamieszkania  osoby,  której  dokumenty  dotyczą,  w  zakresie  określonym  w  art.  24  ust.  1  pkt  4-8  -

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy

- wystawione 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 dotycz ące przynale żności 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;

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.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z

okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zmiany

unormowań prawnych powszechnie obowiązujących w szczególności: a) zmiana urzędowej stawki podatku VAT

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w

kwocie podatku VAT. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części

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

życie po dniu podpisania umowy regulacji prawnych wywołujących potrzebę zmiany umowy. 2) Przewiduje się

zmiany postanowień umowy, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia

zmian będzie wynikać z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w

szczególności: a) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym zmiana ta spowodowana może być

jedynie okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, b) ilości dowożonych

dzieci oraz zmiana trasy przejazdu, przy czym zmiany ta spowodowane mogą być jedynie okolicznościami

niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy. c) oznaczenia danych dotyczących

Zamawiającego i/lub Wykonawcy, d) innych zmian, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w
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ramach pierwotnej procedury udzielenia zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została

pierwotnie dopuszczona. 2. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią

uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. 3. Nie stanowi zmiany umowy

w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) sukcesja Wykonawcy tj. nabycie wszelkich praw i

obowiązków w związku z następstwem prawnym, 2) zmiana danych związanych z obsługą

administracyjnoorganizacyjną Umowy, 3) zmiany danych teleadresowych, 4) zmiany osób wskazanych do

kontaktów między Stronami, 4. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisów ustawy

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, z poźn. zm.) tj. art.140 ust. 3 stanowiącego, że

umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

http://bip.biuletyn.info.pl/php/strona.php3?bip=bip_lubrz&lad=00a&id_men=1&id_dok=1684

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy w Lubrzy, ul.

Wolności 73, 48-231 Lubrza pok. 203..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  30.08.2013

godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy w Lubrzy, ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza Sekretariat pok. 209..

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

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  w okresie letnim od 02.09.2013 r. do 31.10.2013 r..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  w okresie letnim od 02.09.2013 r. do

31.10.2013 r. około 118 km.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 60.10.00.00-9, 60.14.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  w okresie zimowym od 01.11.2013 r. do 31.12.2013 r..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  w okresie zimowym od 01.11.2013 r.

do 31.12.2013 r. około 148 km.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 60.10.00.00-9, 60.14.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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