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

22) - Mikołów (ul. Katowicka 24) - 2,5 km x 8 kursów z ok. 25 do 50 osobami . Trasa 3 - SP-7 (w Zespole Szkolno-Przedszkol. nr 2) - w ciągu tygodnia (we wtorek).
Odwozy autobusem ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Mokrem, ul. Zamkowa 1 Mokre - Mikołów (ul. Konstytucji 3 Maja 22) - 6 km x 2 kursy z do 45 osobami.
Przywozy autobusem do Szkoły Podstawowej nr 7 Mikołów (ul. Konstytucji 3 Maja 22 - Mokre (ul. Zamkowa 1) - 6 km x 2 kursy z do 45 osobami Trasa 4 - SP -8 -

Mikołów: Dowóz i odwóz dzieci oraz młodzieży Mikołowa na basen.
Numer ogłoszenia: 256578 - 2014; data zamieszczenia: 31.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

w ciągu tygodnia (w piątek). Odwozy autobusem ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Paniowach. Paniowy (ul. Wolności 27) - Mikołów (ul. Konstytucji 3 Maja 22) - 10 km
x 1 kurs z 30 do 40 osobami. Przywozy autobusem ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Paniowach. Mikołów (ul. Konstytucji 3 Maja 22) - Mikołów (ul. Konstytucji 3 Maja
22) - 10 km x 1 kurs z 30 do 40 osobami . Trasa 5 - ZS-2 - w ciągu tygodnia (w czwartek). Odwozy autobusem ze ZS-2 Mikołów - Borowa Wieś (ul. Gliwicka 299) na
ul. Konstytucji 3 Maja 22 ,Mikołów - 10 km x 1 kurs z do 60 uczniami Przywozy autobusem Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 22 - Mikołów Borowa Wieś (ul. Gliwicka

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

299) - 10 km 1 kurs z ok. 60 osobami . Trasa 6 - ZS-3 - w ciągu tygodnia (we wtorek). Odwozy autobusem ze ZS-3 Mikołów - Bujaków (ul. Szkolna 1) na ul.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Konstytucji 3 Maja 22 - 10 km x 1 kurs z ok. 30 uczniami Przywozy autobusem Mikołów (ul. Konstytucji 3 Maja 22) - Mikołów (ul. Szkolna 1) - 10 km x 1 kursów
ok. 30 uczniami. Uwaga: 1. Trasy i ilości przewożonych dzieci mogą ulec nieznacznej zmianie w czasie roku szkolnego. 2. Dojazd z bazy do miejsca rozpoczęcia

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

tras i do bazy po zakończeniu trasy nie powoduje zwiększenia ilości km przyjętych do obliczenia oferty. 3. Podstawą zapłaty za kurs będzie karta drogowa (z
zamieszczoną godziną i datą odwozu i przywozu młodzieży oraz dzieci wraz z ilością przejechanych km) poświadczona przez Dyrektora szkoły lub Przedszkola. 4.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich , ul. Karola Miarki 9, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 0-32 22 60 169, 22 62 054, faks 0-32 22 60

Należy przyjąć do obliczenia całej wartości oferty dla zadania/części II następującą ilość km do przejechania: - w ciągu roku 2014: 87 dni x 164/5 km = 2 853,60 km

169.

- w ciągu roku 2015:111 dni x 164/5 km = 3 640,80 km.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz dzieci oraz młodzieży Mikołowa na basen..

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.06.2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W Y K A Z T R A S na basen (do Mikołowa i Tychów)Trasa 1 - SP - 4 w ciągu tygodnia

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

(w środę). Odwozy autobusem ze Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Katowicka 122 w Mikołowie na ul. Konstytucji 3 Maja 22 - 5 km x 4 kursy z do 48 uczniami

III.1) WADIUM

Przywozy autobusem do Szkoły Podstawowej nr 4 w Mikołowie Mikołów (ul. Konstytucji 3 Maja 22) - Mikołów (ul. Katowicka 122) - 5 km x 4 kursy z do 48 osobami

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wnosi wadium w wysokości 4 000

. Trasa 2 - SP - 5 w ciągu tygodnia (w poniedziałek, wtorek i piątek) Odwozy autobusem ze Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Katowicka 24 w Mikołowie na ul.

PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) dla części drugiej 2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu (przelewem) na konto Zamawiającego: Mikołowski

Konstytucji 3 Maja 22 - 2,5 km x 8 kursy z ok. 25 do 50 osobami Przywozy autobusem do Szkoły Podstawowej nr 5 w Mikołowie Mikołów (ul. Konstytucji 3 Maja

Bank Spółdzielczy nr 05 8436 0003 0000 0000 0332 0034 lub w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez

na trasach krajowych.

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275

III.3.3) Potencjał techniczny

z pózn. zm.). 3. Wadium w formie niepieniężnej należy złożyć w oryginale do depozytu w kasie ZSiPM. 4. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego. Wadium w formie niepieniężnej musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na
pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, o ile zaistnieje którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy Prawo zamówień

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują min. 3 autobusami (o ilości miejsc
min. 60)

publicznych.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.2) ZALICZKI

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

sytuacji ekonomicznej i finansowej - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 100.000 zł

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności tj. posiadanie licencji w zakresie krajowego transportu drogowego. Okres

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu

ważności licencji nie może się kończyć przed dniem 31 grudnia 2015 roku. b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; c) aktualne
zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed

tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; ;

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

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;

posiadania wiedzy i doświadczenia, wykonali (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują nadal) w okresie ostatnich trzech lat
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających
swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości min. 70.000 zł, z podaniem ich odbiorcy, wartości przedmiotu oraz
daty i miejsca wykonania (z wykazu musi wynikać, iż Wykonawca zrealizował min.1 usługę polegającą na świadczeniu usług przewozowych autobusem

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

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;
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.4.4) 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;

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: http://www.bip.mikolow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich 43-190 Mikołów ul. K. Miarki 9.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.08.2014 godzina 13:00, miejsce: Zarząd Szkół i Przedszkoli
Mikołowskich 43-190 Mikołów ul. K. Miarki 9.
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

