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

poruszających się na wózku inwalidzkim. 1. Dzieci dowożone będą codziennie od poniedziałku do piątku, począwszy od 5 maja 2014 r. do 26 czerwca 2015 r. z
wykluczeniem przerw świątecznych, ferii oraz dni wolnych od nauki. 2. Dokładne godziny dowozu i przywozu dzieci uzależnione są od ich rozkładu zajęć w
placówce o oświatowej, przy czym zamawiający zastrzega, że: a. Odbiór z miejsca zamieszkania dziecka celem dowozu do placówki, może nastąpić nie
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wcześniej niż jedną godzinę przed planowym rozpoczęciem zajęć; b. Odbiór dziecka z placówki celem dowozu do domu musi nastąpić nie później niż jedną
godzinę po zakończeniu zajęć; c. Czas przejazdu dziecka z miejsca zamieszkania do placówki oraz po zajęciach z placówki do miejsca zamieszkania nie może
przekroczyć jednej godziny w jedną stronę. d. Uczennice i uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie muszą być dowożeni do szkoły nie wcześniej niż
o godzinie 7.30. 3. Wśród dzieci jest 9 dzieci poruszających się na wózku inwalidzkim w związku z tym Wykonawca musi posiadać pojazdy dostosowane do
przewożenia wózków inwalidzkich w odpowiedniej liczbie, tak aby spełnić wymagania określone w punkcie 3. 4. Wykonawca w czasie dowozu dzieci musi na

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

własny koszt zapewnić w każdym z samochodów dowożącym dzieci opiekę osoby, która zapewni przewożonym dzieciom warunki bezpieczeństwa w trakcie
wsiadania, wysiadania oraz przejazdu. Osoba ta przed przystąpieniem do pracy musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania pracy na stanowisku opiekuna dzieci. Kierowca nie może być jednocześnie opiekunem. Osoba ta przed przystąpieniem do pracy składa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed otwarciem oferty. 5. Liczba uczniów w trakcie roku szkolnego może ulec zmniejszeniu lub
zwiększeniu z przyczyn nie leżących po stronie zamawiającego, a wynikających między innymi z przepisów prawa (np. zmiany miejscowości zamieszkania ucznia

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

lub utraty uprawnień wynikających z przepisów ustawy o systemie oświaty). Po zmianach w liczbie dzieci oraz godzin zajęć w szkołach warunki opisane w

169.

punktach 2, 3 i 4 muszą zostać utrzymane i wykonawca oświadcza, że jest na takie zmiany przygotowany. Jest możliwa zmiana warunków przewożenia uczniów

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

na drodze pisemnych negocjacji między przewoźnikiem i rodzicami lub opiekunami ucznia. 6. Wykonawca do oferty sporządzi wykaz samochodów przeznaczonych
do realizacji umowy z podaniem marki, roku produkcji, liczby miejsc, liczby miejsc dla osób przewożonych na wózku inwalidzkim, informacji czy samochód ma

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz 82 dzieci niepełnosprawnych do szkół realizujących obowiązek szkolny w Mikołowie oraz
poza terenem Gminy Mikołów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz 82 dzieci niepełnosprawnych do szkół realizujących obowiązek szkolny w
Mikołowie oraz poza terenem Gminy Mikołów Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest dowóz 82 dzieci (ostateczna liczba dzieci to: nie mniej

sprawne ogrzewanie oraz oświetlenie wnętrza, nazwiskiem osoby pełniącej rolę opiekuna w trakcie przejazdu w każdym z pojazdów. 7. Wymagana liczba
samochodów: minimum 1 bus 8-osobowy przypadający na każdą trasę, przy czym należy dostosować liczbę busów dostosowanych do przewozu osób na wózkach
inwalidzkich do liczby uczniów poruszających się przy ich pomocy oraz aby busy te były wyposażone w automatyczną windę. Samochody muszą być wyraźnie
oznakowane jako przewóz dzieci oraz przewóz osób niepełnosprawnych..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

niż 72, nie więcej niż 92 dzieci) niepełnosprawnych do szkół realizujących obowiązek szkolny w Mikołowie oraz poza terenem Gminy Mikołów, w tym 9 dzieci

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują min. 6 ośmiomiejscowymi busami

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

dostosowanymi do przewozu uczniów niepełnosprawnych
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wnosi wadium w wysokości 10 000

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (przewozu osób niepełnosprawnych) na kwotę min. 200.000,00 zł

PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu (przelewem) na konto Zamawiającego: Mikołowski Bank Spółdzielczy
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
nr 05 8436 0003 0000 0000 0332 0034 lub w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu
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 z pózn. zm.). 3.
warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
Wadium w formie niepieniężnej należy złożyć w oryginale do depozytu w kasie ZSiPM. 4. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu pieniędzy
na konto Zamawiającego. Wadium w formie niepieniężnej musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w

żądanie zamawiającego, o ile zaistnieje którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

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
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

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;

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności tj. posiadanie licencji w zakresie krajowego transportu drogowego. Okres
ważności licencji nie może się kończyć przed dniem 30 czerwca 2015 roku.
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;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

wykonali 3 usługi polegające na świadczeniu usług przewozowych osób niepełnosprawnych (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. 50.000 zł z
podaniem ich odbiorcy, wartości przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania
III.3.3) Potencjał techniczny

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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

Mikołowskich 43-190 Mikołów ul. K. Miarki 9.

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

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

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: 22.04.2014 godzina 12:00, miejsce: Zarząd Szkół i Przedszkoli

