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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.ozarow.pl

Ożarów: ZAKUP BILETÓW MIESIĘCZNYCH DLA UCZNIÓW DOWOŻONYCH
DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH MIASTA I GMINY OŻARÓW
Numer ogłoszenia: 145861 - 2016; data zamieszczenia: 20.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Ożarowie , Osiedle
Wzgórze 54, 27-530 Ożarów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 86 11 163, faks 015 86 11 163.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP BILETÓW MIESIĘCZNYCH DLA UCZNIÓW
DOWOŻONYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH MIASTA I GMINY OŻARÓW.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje świadczenie
usług związanych z dowozem dzieci do przedszkoli, uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz
opiekunów dzieci dojeżdżających na terenie Gminy Ożarów a także ich powrót do miejscowości zamieszkania po
zakończeniu zajęć przedszkolnych i szkolnych. Liczba dzieci i uczniów dowożonych - 573 - w tym: 548
korzystających z biletów miesięcznych w obydwie strony, - oraz około 25 uczniów korzystających z biletów
miesięcznych w jedną stronę - 1/2 wartości biletu /. Przewidywana liczba opiekunów - 18 Podana liczba uczniów i
opiekunów jest liczbą aktualną na dzień ogłoszenia o zamówieniu publicznym i w trakcie roku szkolnego może
ulec zmianie. Miejsce wykonywania usług : teren Gminy Ożarów - województwo świętokrzyskie. Dowóz i odwóz
do i z : - Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie 27-530 Ożarów Osiedle Wzgórze 54, Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie 27-530 Ożarów Lasocin 17, - Szkoły Podstawowej w
Pisarach 27-530 Ożarów Pisary 63, - Szkoły Podstawowej w Janowicach 27-530 Ożarów Janowice 17, Gimnazjum przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. M. Skłodowskiej-Curie
27-530 Ożarów Osiedle Wzgórze 56 , - Publicznego Przedszkola w Ożarowie 27-530 Ożarów Osiedle Wzgórze
52. Dowóz i odwóz uczniów należy zapewnić w dni nauki przewidziane organizacją roku szkolnego określonego
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przez Ministra Edukacji Narodowej oraz zmianami ustalonymi decyzjami dyrektorów szkół. Dowóz do szkół na
godzinę: - 720 do Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie , - 730 do Szkoły Podstawowej w
Pisarach , Szkoły Podstawowej w Janowicach, - na godz. 745 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki
w Ożarowie, Gimnazjum w Ożarowie przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. M.
Skłodowskiej-Curie. Odwóz po zakończeniu zajęć przedszkolnych i szkolnych o godz. 1335. Dodatkowo odwóz
odbędzie się : - w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek o godz. 1430, - w środę o godz. 15 20. Dowóz i odwóz
autobusami Wykonawcy. Wykonawca będzie świadczył usługi o odpowiednim standardzie, bezpieczeństwie,
środkami transportowymi zapewniającymi bezpieczeństwo przewozu uczniów zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa. Pojazdy przeznaczone do przewozu uczniów muszą spełniać wymagania i warunki techniczne
do wykonywania tego typu usługi / np. oznakowania itd./ , muszą być utrzymane w należytej czystości z
zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej. Ponadto powinny posiadać w wyposażeniu zasłony lub
przyciemnione szyby oraz w okresie zimowym utrzymywać temperaturę wewnątrz pojazdu min. 18 °C a w
okresie letnim max. 24°C. Wszyscy uczniowie muszą mieć zapewnione miejsca siedzące w autobusie / nie mogą
stać /. Opiekę nad uczniami w czasie dowożenia zapewnia Zamawiający. Opiekunowie dzieci dowożonych
wyznaczeni przez Zamawiającego w trakcie wykonywania swoich czynności są uprawnieni do bezpłatnych
przejazdów / 100% ulgi /. Dzieci zabierane są z przystanków autobusowych zlokalizowanych przy danej trasie.
Usługi wykonywane będą w dniach od poniedziałku do piątku włącznie. W indywidualnych przypadkach w ciągu
roku szkolnego strony mogą uzgodnić inny dzień wykonywania usługi / np. odpracowanie w wolną sobotę dnia
wolnego /. Godziny dowozu i odwozu mogą ulec zmianie. Wykonawca wówczas będzie informowany o
planowanych zmianach najpóźniej 3 dni przed ich zaistnieniem..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
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: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane
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
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi posiadać aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym/ Dz. U. nr
125, poz. 1371 z późn. zmianami /. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie
złożonych oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia nie spełnia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to
w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną usługę przewozu uczniów wraz z potwierdzeniem
ich należytego wykonania. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych
oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia nie spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym jeżeli przedstawi wykaz narzędzi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o
podstawie ich dysponowania tj: posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia
lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego,
wyrażający się w ilości nie mniejszej niż : w przypadku przystąpienia do wykonania zamówienia - ilość
autobusów/busów zgodną z oferowanymi do wykonania liniami zamówienia plus 1 autobus /bus
rezerwowy spełniający przepisy ruchu drogowego do przewozu dzieci o ilości miejsc nie mniej niż w
liniach: - linia: 1,5a -58 miejsc siedzących plus min.10 stojących , - linia :
2,3,4,5b,6,7a,11,12,13,14,16,18,19,20,26,27,28,33- 54 miejsca siedzące plus min. 10 - linia :
7b,15,21,24,25,29,32 - 42 miejsca siedzące , - linia : 8,9,10,17,22,23,30,31 - 19 miejsc siedzących.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów
na zasadzie spełnia nie spełnia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
d) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia jeżeli przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi
osobami. Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego ilość osób
odpowiadających co najmniej ilości taboru przeznaczonego do obsługi zamówienia wymienionego w
rozdz. VIII 1 pkt c- kierowców autobusowych legitymujących się stosownymi kwalifikacjami
zawodowymi oraz co najmniej 1-rocznym stażem w obsłudze przewozów szkolnych. Ocena spełniania
tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie
dokonana na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia nie spełnia
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;
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;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
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;
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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.4.3.2)
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 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - termin płatności - 5
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

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
zgodnie z warunkami umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.ozarow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zespół Ekonomiczno
Administracyjny Szkół i Przedszkoli Osiedle Wzgórze 54, 27-530 Ożarów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2016
godzina 09:00, miejsce: Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli Osiedle Wzgórze 54,
27-530 Ożarów pokój nr 18.
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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
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