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Ogłoszenie nr 581702-N-2019 z dnia 2019-08-02 r.

Gmina Mikołów: Dowóz dzieci będących mieszkańcami Mikołowa do szkół i
na basen w roku szkolnym 2019/2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o
których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania: na mocy pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 1986 t.j. z późn. zm.) postępowanie prowadzone jest
przez: Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie - Gmina Mikołów 43-190 Mikołów ul. Karola Miarki 9 tel. (32) 22620-54; fax.(32)226-01-69 NIP: 635-18-05-347 REGON: 365421894 http://cuwmikolow.bip.net.pl/ e-mail:
sekretariat@cuw.mikolow.eu
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich
siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, krajowy numer identyfikacyjny 27625763000000, ul. Rynek 16 , 43190 Mikołów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 248 500, e-mail sez@mikolow.eu, faks 323 248 400.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.mikolow.eu/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne https://get.adobe.com/pl/reader/otherversions/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
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Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim
zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane
przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
http://www.bip.mikolow.eu/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
http://www.bip.mikolow.eu/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
ul. Karola Miarki 9, 43-190 Mikołów
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci będących mieszkańcami Mikołowa
do szkół i na basen w roku szkolnym 2019/2020
Numer referencyjny: PN/09/2019/UM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem
zamówienia jest Dowóz dzieci będących mieszkańcami Mikołowa do szkół i na basen w roku szkolnym 2019/2020
2. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: Część 1: Dowóz dzieci będących mieszkańcami Mikołowa do
szkół w roku szkolnym 2019/2020. (zgodnie z wykazem tras opisanych w załączniku nr 7.1 do SIWZ) Część 2:
Dowóz dzieci będących mieszkańcami Mikołowa na basen w roku szkolnym 2019/2020. (zgodnie z wykazem tras
opisanych w załączniku nr 7.2 do SIWZ) 3. Przewozy będą wykonywane w okresie trwania roku szkolnego w
dniach zajęć szkolnych według rozkładu uzgodnionego z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązuje się do
przestrzegania punktualności ustalonych godzin odjazdów i przyjazdów oraz współpracy z opiekunemwychowawcą w trakcie przejazdu. 4. Usługa świadczona będzie łącznie przez 188 dni (w tym 78 dni w roku 2019 i
110 dni w roku 2020) 5. Szacunkowa długość przejazdu wynosi dla części 1 ok. 28200 km (3384 kursów) oraz dla
części 2 ok. 10215 km (1127 kursów) w całym okresie świadczenia usługi. 6. Usługi powinny być świadczone
środkami transportu przystosowanymi do przewozu młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymagania
bezpieczeństwa, higieny i kodeksu drogowego, przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych
usług. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie dowozu do szkoły oraz w
drodze powrotnej. 7. Wykonawca zamówienia musi zapewnić odpowiednią liczbę miejsc w autobusie odpowiednio dla danej trasy. 8. W przypadku awarii autobusu Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego
zapewnienia na swój koszt zastępczego środka transportu, w taki sposób aby nie powstały zakłócenia w realizacji
dowozu uczniów. Czas podstawienia pojazdu zastępczego nie może przekroczyć 20 minut. 9. Liczby uczniów są
wielkościami prognozowanymi i mogą się zmieniać w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie
prawo zmiany tras i godzin w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w organizacji roku szkolnego
(np. skrócenie lekcji czy zamknięcie szkoły). Wykonawca powinien dostosować się do zaistniałej sytuacji, o której
zostanie zawiadomiony przez Zamawiającego. 10. W przypadku zmiany trasy przejazdu lub godzin odjazdów
Zamawiający przekaże je Wykonawcy z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. 11. Zamawiający zaleca, aby
Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z przebiegiem i długością tras. 12. Potwierdzeniem wykonania
usługi w każdym miesiącu jest „Dziennik przejazdów” w danym miesiącu potwierdzany przez kierowcę i opiekuna
wyznaczonego przez szkołę poświadczający dla każdej trasy we wszystkich dniach przejazdu: 1. początkowy stan
licznika 2. końcowy stan licznika 3. suma przejechanych kilometrów wynikająca z różnicy między końcowym i
początkowym stanem licznika. Oryginał dziennika w danym miesiącu dołączany jest do faktury rozliczeniowej. 13.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ
II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna
wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: 2019-09-02 lub zakończenia: 2020-06-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-09-02

2020-06-30
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II.9) Informacje dodatkowe: V. Terminy wykonania zamówienia DLA OBU CZĘŚCI: 1. Codziennie od
02.09.2019 r. do 30.06.2020 r. z wykluczeniem przerw świątecznych, ferii oraz dni wolnych od nauki oraz w
dniach innych niż dni nauki szkolnej (np. rekolekcje, odpracowania dni nauki w innych terminach, święta szkolne,
przewozy uczniów na imprezy środowiskowe organizowane przez zamawiającego itp.), których konieczność
realizacji wynika z organizacji pracy placówek oświatowych oraz organizacji roku szkolnego. 2. Czas podstawienia
pojazdu zastępczego: max. 20 minut
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: DLA OBU CZĘŚCI: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) Posiada uprawnienia
do wykonywania określonej działalności lub czynności tj. posiadanie aktualnej licencji na wykonywanie krajowego
transportu drogowego osób, wydanej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy Okres
ważności licencji nie może się kończyć przed dniem 30 czerwca 2020 roku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: A. DLA CZĘŚCI 1: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) Dysponuje co najmniej
4 pojazdami w tym: 1 pojazdem o minimalnej liczbie miejsc siedzących 10, 1 pojazdem o minimalnej liczbie
miejsc siedzących 15, 1 pojazdem o minimalnej liczbie miejsc siedzących 40, 1 pojazdem o minimalnej liczbie
miejsc siedzących 12, o nienagannym stanie technicznym tak, aby zapewnić bezawaryjny przewóz dzieci w czasie
trwania zamówienia na każdej trasie. b) Wykonał 2 usługi polegające na świadczeniu usług przewozowych osób
(w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują nadal) odpowiadających swoim rodzajem
usługom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości min. 50.000,00 zł brutto każda w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana
oraz załączeniem dowodów potwierdzających należyte wykonanie tej usługi. Dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; B. DLA CZĘŚCI 2: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) Dysponuje co
najmniej 8 pojazdami w tym: 6 pojazdów o minimalnej liczbie miejsc siedzących 32 oraz 2 pojazdy o minimalnej
liczbie miejsc siedzących 52, o nienagannym stanie technicznym tak, aby zapewnić bezawaryjny przewóz dzieci w
czasie trwania zamówienia na każdej trasie. b) Wykonał 2 usługi polegające na świadczeniu usług przewozowych
osób (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują nadal) odpowiadających swoim
rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości min. 50.000,00 zł brutto każda w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa
została wykonana oraz załączeniem dowodów potwierdzających należyte wykonanie tej usługi. Dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
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III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń
lub dokumentów: a) kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie licencji na wykonywanie krajowego transportu
drogowego osób, b) Wykazu sprzętu technicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tym zasobem –
zgodnie z załącznikiem nr 5.1 -5.2 do SIWZ. c) Wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; - zgodnie z załącznikiem nr 6.1 – 6.2 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. W momencie składania ofert żaden wykonawca nie jest w stanie złożyć
takiego oświadczenia, ponieważ nie zna listy wykonawców, którzy oferty złożyli. Z tego względu oświadczenie o
grupie kapitałowej złożone wraz z ofertą nie zwalnia wykonawcy od złożenia oświadczenia w terminie 3 dni od
zamieszczenia informacji na stronie internetowej zamawiającego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
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IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu
zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów
elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w
ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki
będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w
zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena

60,00

Suma wieku pojazdów 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie
oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie
kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania
techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
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Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie
aneksu, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 2. Zamawiający
dopuszcza zmianę zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach: 1. Zmiany wysokości
wynagrodzenia umownego w zakresie zmiany stawki podatku VAT 2. zmiany terminów- godzin odbioru dzieci –
po przedłożeniu uzasadnienia przez stronę która wywodzi taka zmianę. 3. zmiany powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy; 4. zostały spełnione łącznie następujące
warunki: • konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, • wartość zmiany nie przekracza 50%
wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 5. Dopuszcza się również zmiany nieistotne umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta powinna być złożona w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) 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
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mikołów z siedzibą 43-190 Mikołów, Rynek 16,
reprezentowaną przez Burmistrza Mikołowa Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się w SIWZ
przedmiotowego postępowania
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Dowóz dzieci będących mieszkańcami Mikołowa do szkół w roku szkolnym 2019/2020
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych
lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przywóz dzieci na zajęcia do
szkół i odwóz dzieci do domu po zakończonych zajęciach; 2. Dzieci dowożone będą codziennie od poniedziałku do
piątku, począwszy od 2 września 2019r. do 30 czerwca 2020 r. z wykluczeniem przerw świątecznych, ferii oraz dni
wolnych od nauki. 3. Realizacja przewozów okazjonalnych w dniach innych niż dni nauki szkolnej (np. rekolekcje,
odpracowania dni nauki w innych terminach, święta szkolne, przewozy uczniów na imprezy środowiskowe
organizowane przez zamawiającego itp.), których konieczność realizacji wynika z organizacji pracy placówek
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oświatowych oraz organizacji roku szkolnego 4. Dokładne godziny dowozu i przywozu dzieci uzależnione są od ich
rozkładu zajęć w placówce oświatowej, przy czym zamawiający zastrzega, że: • w przypadku dowozu do danej
szkoły dwu i więcej uczniów zasadą obowiązującą jest dowiezienie całej uprawnionej grupy na zajęcia
rozpoczynające się najwcześniej; uczniowie dowiezieni do szkoły wcześniej niż przewiduje to plan zajęć
zobowiązani są do skorzystania z opieki w świetlicy szkolnej. • w przypadku powrotu do domu dla dwu i więcej
uczniów – zasadą obowiązującą jest organizacja dowozu do domu uwzględniająca zakończenie zajęć przez
wszystkich dowożonych uczniów; uczniowie czekający na powrót do domu zobowiązani są do skorzystania z
opieki w świetlicy szkolnej. 5. Liczba uczniów w trakcie roku szkolnego może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu z
przyczyn nie leżących po stronie zamawiającego (np. zmiany miejscowości zamieszkania ucznia). Po zmianach w
liczbie dzieci oraz godzin zajęć w szkołach warunki opisane w punktach niniejszego załącznika muszą zostać
utrzymane i wykonawca oświadcza, że jest na takie zmiany przygotowany. Jest możliwa zmiana warunków
przewożenia uczniów na drodze pisemnych negocjacji między przewoźnikiem i rodzicami lub opiekunami ucznia.
6. Trasy oraz przystanki w uzgodnieniu ze szkołą mogą ulec modyfikacji, w zależności od miejsca zamieszkania
uczniów w obwodach szkół kwalifikujących się do dowożenia do szkoły z tym, że trasa przejazdu musi być
wyznaczona w obrębie Gminy Mikołów. 7. Łączna ilość przewozów jest wielkością szacunkową określoną dla
zapewnienia przewozu uczniów w określonych godzinach każdego dnia nauki. W trakcie trwania umowy liczba
faktycznie wykonanych przewozów w poszczególnych dniach może ulec zmianie ze względu na rzeczywistą ilość
przewożonych uczniów np. absencja i mniejszą ilość wykorzystanych pojazdów w celu zapewnienia przewozu
wszystkich uczniów. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowej weryfikacji ilości wykonanych przewozów.
8. Szacunkowa ilości dni nauki szkolnej przyjęta na potrzebę przeprowadzenia postępowania wynosi – 188 dni (w
tym w roku 2019 – 78 dni, w roku 2020 – 110 dni oraz odpowiednio 1404 i 1980 kursów). 9. Zamówienie nie
obejmuje dojazdu autobusów do przystanków rozpoczynających trasy z siedziby Wykonawcy ani powrotu
pojazdów z przystanków kończących trasy. 10. Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania się do
następujących warunków: • zapewnienia odpowiednich warunków bhp w czasie przewozów dzieci, •
przestrzegania ustalonego rozkładu jazdy (rozkład kursów autobusów dopasowany do planu zajęć placówek
oświatowych Wykonawca ustali ostatecznie w porozumieniu z dyrektorami poszczególnych placówek). • autobusy
powinny być dostosowane wielkością do ilości przewożonych na danej trasie dzieci, a także do manewrowania w
wąskich uliczkach gdy trasa takie obejmuje, • w autobusach drzwi przednie i tylne powinny być zamykane
automatycznie, w przypadku drzwi otwieranych ręcznie tylne drzwi powinny być zabezpieczone przed otwarciem
przez uczniów w trakcie jazdy, • w okresie jesienno-zimowym autobusy powinny być ogrzewane, stopnie służące
do wsiadania powinny zapewniać bezpieczne wsiadanie i wysiadanie dzieci z pojazdu, w szczególności nie mogą
być oblodzone i śliskie. • odpowiedniego oznakowania pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami, muszą być
czyste wewnątrz i z zewnątrz, po zmroku wnętrze pojazdów musi być oświetlone • poniesienia wszelkich kosztów
związanych z utrzymaniem i obsługą pojazdu, np. wynagrodzenia kierowcy, zakupu paliwa, utrzymania w
czystości pojazdu, ubezpieczenia OC i NW, przeglądów technicznych, napraw i innych niezbędnych kosztów
eksploatacyjnych, • zapewnienia bezpieczeństwa na trasie do i ze szkoły, • zapewnienia obsługi pojazdu kierowcy z odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami oraz z aktualnymi badaniami lekarskim. Kierowcy
prowadzący pojazdy muszą wykazywać się odpornością psychiczną na nietypowe, często głośne zachowanie
dzieci oraz prowadzić pojazdy w sposób łagodny nie powodujący u dzieci choroby lokomocyjnej. 11. Kurs
początkowy rozpoczyna się zawsze w placówce, aby opiekun wyznaczony przez szkołę był obecny przy wsiadaniu
każdego przewożonego ucznia - nie dopuszcza się możliwości przewożenia uczniów bez opiekuna. 12. Wykaz tras
stanowi Załącznik nr 7.1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena

60,00

Suma wieku pojazdów 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi
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kryteriami i ich wagą: Cena ryczałtowa oferty brutto – 60 pkt. = 60% Suma wieku pojazdów – 40 pkt. = 40% 1.1
Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór: Cena najniższa z ważnych ofert / Cena badanej oferty
x 60 pkt Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena” wynosi 60 pkt. 1.2 Przy ocenie
kryterium „Suma wieku pojazdów” zostaną przyznane punkty: Dla części 1: suma wieku 41 lat i więcej (ale nie
więcej niż 80) – 0 pkt. suma wieku 26 – 40 lat – 20 pkt. suma wieku 0 – 25 lat – 40 pkt. Przez SUMĘ WIEKU
POJAZDÓW rozumie się sumę wieku wszystkich pojazdów, które będą brały udział przy realizacji zamówienia,
obliczony na podstawie roku produkcji podanego w dowodzie rejestracyjnym każdego pojazdu. Wiek każdego
pojazdu należy obliczyć wg wzoru: 2020-R=Wn, gdzie R to rok produkcji pojazdu, W to wyliczony wiek, n to
numer kolejny pojazdu. (np. pojazd nr 1 – rok produkcji 2013 (2020-2013=7) wiek pojazdu 7 lat, pojazd nr 2 –
rok produkcji 2010 (2020-2010=10) wiek pojazdu 10 lat, co daje sumę wieku pojazdów W1+W2=17 lat) Suma
podana do oferty wynosi – w części 1 W1+W2+W3+W4, Nie wskazanie sumy wieku pojazdów, będzie
skutkowało odrzuceniem oferty. W przypadku zmiany pojazdu w trakcie realizacji zamówienia (dotyczy to również
pojazdu zastępczego), Wykonawca zobowiązuje się, że rok produkcji pojazdu zgłoszonego nie będzie mniej
korzystny od pojazdu ocenionego przez Zamawiającego pod względem posiadania zdolności technicznych W tym
kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów. 2. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość
punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. 3. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym
ofertom przyznawane będą punkty według następującej zasady: CN/CO x 60 pkt + ilość pkt. za sumę wieku
pojazdów = …........... punktów Wyjaśnienia: CN - cena oferty najtańszej; CO - cena oferty badanej; 4.
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 5. Zamawiający udzieli zamówienia
Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w
SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 6. Jeżeli nie będzie można
dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans
ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną
(art. 91 ust. 4 ustawy PZP).
Część nr: 2 Nazwa: Dowóz dzieci będących mieszkańcami Mikołowa na basen w roku szkolnym 2019/2020
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych
lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przywóz dzieci z placówki
na zajęcia na basenie Pływalnia Aqua Plant w Mikołowie ul. Konstytucji 3 Maja 22 i odwóz dzieci do placówki po
zakończonych zajęciach; 2. Dzieci dowożone będą według harmonogramu każdej placówki w wybrane dni od
poniedziałku do piątku, począwszy od 2 września 2019r. do 30 czerwca 2020 r. z wykluczeniem przerw
świątecznych, ferii oraz dni wolnych od nauki. 3. Liczba uczniów w trakcie roku szkolnego może ulec zmniejszeniu
lub zwiększeniu z przyczyn nie leżących po stronie zamawiającego (np. zmiany miejscowości zamieszkania
ucznia). Po zmianach w liczbie dzieci oraz godzin zajęć w szkołach warunki opisane w niniejszym opisie muszą
zostać utrzymane i wykonawca oświadcza, że jest na takie zmiany przygotowany. Jest możliwa zmiana warunków
przewożenia uczniów na drodze pisemnych negocjacji między przewoźnikiem i rodzicami lub opiekunami ucznia.
4. Zamówienie nie obejmuje dojazdu autobusów do przystanków rozpoczynających trasy z siedziby Wykonawcy
ani powrotu pojazdów z przystanków kończących trasy. 5. Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania się do
następujących warunków: • zapewnienia odpowiednich warunków bhp w czasie przewozów dzieci, •
przestrzegania ustalonego rozkładu jazdy (rozkład kursów autobusów dopasowany do planu zajęć placówek
oświatowych Wykonawca ustali ostatecznie w porozumieniu z dyrektorami poszczególnych placówek). • autobusy
powinny być dostosowane wielkością do ilości przewożonych na danej trasie dzieci, a także do manewrowania w
wąskich uliczkach gdy trasa takie obejmuje, • w autobusach drzwi przednie i tylne powinny być zamykane
automatycznie, w przypadku drzwi otwieranych ręcznie tylne drzwi powinny być zabezpieczone przed otwarciem
przez uczniów w trakcie jazdy, • w okresie jesienno-zimowym autobusy powinny być ogrzewane, stopnie służące
do wsiadania powinny zapewniać bezpieczne wsiadanie i wysiadanie dzieci z pojazdu, w szczególności nie mogą
być oblodzone i śliskie. • odpowiedniego oznakowania pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami, •
poniesienia wszelkich kosztów związanych z utrzymaniem i obsługą pojazdu, np. wynagrodzenia kierowcy, zakupu
paliwa, utrzymania w czystości pojazdu, ubezpieczenia OC i NW, przeglądów technicznych, napraw i innych
niezbędnych kosztów eksploatacyjnych, • zapewnienia obsługi pojazdu - kierowcy z odpowiednimi uprawnieniami
i kwalifikacjami oraz z aktualnymi badaniami lekarskim. Kierowcy prowadzący pojazdy muszą wykazywać się
odpornością psychiczną na nietypowe, często głośne zachowanie dzieci oraz prowadzić pojazdy w sposób łagodny
nie powodujący u dzieci choroby lokomocyjnej. 6. Przewozy uczniów każdej szkoły na basen i z powrotem nie
mogą być łączone między sobą – oznacza to bezpośredni przejazd uczniów ze szkoły na basen bez dodatkowych
przystanków. Nie wolno łączyć dowożenia uczniów kilku szkół w jeden wspólny kurs. 7. Wykaz tras stanowi
Załącznik nr 7.2 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,
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3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-09-02
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena

60,00

Suma wieku pojazdów 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich wagą: Cena ryczałtowa oferty brutto – 60 pkt. = 60% Suma wieku pojazdów – 40 pkt. = 40% 1.1
Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór: Cena najniższa z ważnych ofert / Cena badanej oferty
x 60 pkt Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena” wynosi 60 pkt. 1.2 Przy ocenie
kryterium „Suma wieku pojazdów” zostaną przyznane punkty: Dla części 2: suma wieku 91 lat i więcej (ale nie
więcej niż 160) – 0 pkt. suma wieku 51 – 90 lat – 20 pkt. suma wieku 0 – 50 lat – 40 pkt. Przez SUMĘ WIEKU
POJAZDÓW rozumie się sumę wieku wszystkich pojazdów, które będą brały udział przy realizacji zamówienia,
obliczony na podstawie roku produkcji podanego w dowodzie rejestracyjnym każdego pojazdu. Wiek każdego
pojazdu należy obliczyć wg wzoru: 2020-R=Wn, gdzie R to rok produkcji pojazdu, W to wyliczony wiek, n to
numer kolejny pojazdu. (np. pojazd nr 1 – rok produkcji 2013 (2020-2013=7) wiek pojazdu 7 lat, pojazd nr 2 –
rok produkcji 2010 (2020-2010=10) wiek pojazdu 10 lat, co daje sumę wieku pojazdów W1+W2=17 lat) Suma
podana do oferty wynosi – w części 2 W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8 Nie wskazanie sumy wieku pojazdów,
będzie skutkowało odrzuceniem oferty. W przypadku zmiany pojazdu w trakcie realizacji zamówienia (dotyczy to
również pojazdu zastępczego), Wykonawca zobowiązuje się, że rok produkcji pojazdu zgłoszonego nie będzie
mniej korzystny od pojazdu ocenionego przez Zamawiającego pod względem posiadania zdolności technicznych
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów. 2. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość
punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. 3. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym
ofertom przyznawane będą punkty według następującej zasady: CN/CO x 60 pkt + ilość pkt. za sumę wieku
pojazdów = …........... punktów Wyjaśnienia: CN - cena oferty najtańszej; CO - cena oferty badanej; 4.
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 5. Zamawiający udzieli zamówienia
Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w
SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 6. Jeżeli nie będzie można
dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans
ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną
(art. 91 ust. 4 ustawy PZP).

