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

Somonino: Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci z terenu gminy Somonino do
przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
Numer ogłoszenia: 194292 - 2015; data zamieszczenia: 30.07.2015
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: Gmina Somonino , ul. Ceynowy, 83-314 Somonino, woj.
pomorskie, tel. 058 6841121, faks 058 6841144.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.somonino.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup biletów miesięcznych na
dowóz dzieci z terenu gminy Somonino do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie usługi dowozu uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i
gimnazjów na terenie Gminy Somonino a następnie ich odwozu poprzez zakupienie dla nich
ulgowych biletów miesięcznych na trasach wskazanych w SIWZ oraz zgodnie z
harmonogramami zajęć opracowanymi przez dyrektorów poszczególnych placówek. 2.
Niniejsze zamówienie obejmuje zakup ulgowych biletów miesięcznych u Wykonawcy, który
jest uprawniony do świadczenia usług regularnego przewozu osób (posiada odpowiednie
dokumenty zezwalające na świadczenie takich usług) na trasach obejmujących przystanki/
miejsca przystankowe wskazane w niniejszej SIWZ. Przewóz ma być realizowany w oparciu
o istniejące lub nowo utworzone przez Wykonawcę linie komunikacji regularnej z
pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży na podstawie biletów miesięcznych oraz
miejsca przystankowe uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego. Wykonawca jest

zobowiązany do opracowania i dostosowania optymalnych tras i rozkładu jazdy autobusów do
potrzeb Zamawiającego po uwzględnieniu godzin dowozów na zajęcia, godzin odjazdów,
liczby i miejsc wsiadania dzieci podanych w niniejszej SIWZ. 3. Wykonawca w ramach
realizacji zamówienia zapewni pierwszeństwo przejazdu uczniom posiadającym bilet
miesięczny, a w przypadku wolnych miejsc, umożliwi korzystanie z przejazdu innym
osobom. 4. Rozliczenie płatności będzie dokonywane w cyklu miesięcznym, na podstawie
zestawienia faktycznie zakupionych biletów miesięcznych, według ich cen ustalonych w
niniejszym postępowaniu. 5. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić przejazdy dzieci i
młodzieży do szkół i z powrotem (na podstawie biletów miesięcznych), w celu realizacji zajęć
pozalekcyjnych, bądź wcześniejszego powrotu dzieci do domu. 6. Uczniowie nie będą
uiszczać dodatkowych opłat za przejazdy. 7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia
stałego nadzoru - opieki podczas transportu; wsiadania i wysiadania; i w miejscach przejść
przez drogę. Uwaga: Osoba sprawująca opiekę i nadzór nad dziećmi w zakresie określonym
w SIWZ powinna posiadać przeszkolenie w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi
podczas ich przewożenia. 8. Świadczenie usługi transportu drogowego osób musi być
realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w
szczególności ustawa z dnia 20.06.1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012
roku, poz. 1137, z późn. zm.), ustawa z dnia 16.12.2010 roku o publicznym transporcie
zbiorowym (Dz. U. z 2011 roku Nr 5. poz.13 z późn. zm.); ustawa z dnia 06.09.2001 roku o
transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1414 z późn. zm.), ustawa z dnia
15.11.1984 Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 1173 z późn. zm.), ustawa z dnia
16.04.2004 roku o czasie pracy kierowców (t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 1155),
rozporządzenie z dnia 31.12.2002 roku Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.
305). 9. Świadczenie usług komunikacyjnych dla uczniów będzie realizowane odpowiednim
sprzętem, tj. pojazdami dopuszczonymi w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy dot.
transportu drogowego osób. Przy typowaniu autobusu Wykonawca jest zobowiązany do
uwzględnienia możliwości technicznych oraz warunków drogowych (szczególnie w okresie
zimowym) w celu zapewnienia realizacji usługi. Wykonawca winien przeprowadzić wizję
lokalną tras dowozu, w celu uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty.
Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca..
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie
zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia
podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy. Zamówienie
uzupełniające polegać będzie na zwiększonej ilości przejazdów do poszczególnych
placówek oświatowych w związku z realizacją programów unijnych w ramach których
prowadzone będą zajęcia dodatkowe.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8, 66.11.20.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
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: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,- zł
(słownie:dziesięćtysięcyzłotych 00.100). W przypadku ofert częściowych: - 4.500,- przy
dowozie do Goręczyna (część I) - 5.500,- przy dowozie do Egiertowa i Somonina (część II)
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
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się
posiadaniem uprawnień - koncesji do przewozu osób minimum na terenie
powiatu kartuskiego.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się
wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminy składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej jednej usługi o wartości minimum 100.000,- zł brutto
(słownie:stotysięcyzłotych), polegającej na świadczeniu usług przewozu osób.
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się
dysponowaniem (lub będzie dysponował) co najmniej pięcioma autobusami i
jednym busem (w przypadku oferty częściowej co najmniej trzema autobusami
przy dowozie do szkół w Egiertowie, Borczu i Somoninie, oraz co najmniej
dwoma autobusami i jednym busem przy dowozie do Zespołu Szkół w
Goręczynie)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się
dysponowaniem (lub będzie dysponował) co najmniej sześcioma osobami
posiadającymi uprawnienia do kierowania autobusami. (w przypadku oferty
częściowej co najmniej trzema osobami przy dowozie do szkół w Egiertowie,
Borczu i Somoninie, oraz co najmniej trzema osobami przy dowozie do
Zespołu Szkół w Goręczynie)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się
posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co
najmniej - 100.000,- brutto (słownie:stotysięcyzłotych 00.100)

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;



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 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;



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 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.4.4) 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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:



1 - Cena - 95
2 - tertmin płatności faktury - 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
1. Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są zmiany istotnych postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, z wyjątkiem zmian o których mowa w pkt. 2. 2. Zmiany
w umowie mogą dotyczyć: 1) terminu wykonania zamówienia, 2) wysokości wynagrodzenia
Wykonawcy, 3) udziału osobowego wykonawców usług, 3. Zmiana terminu wykonania
zamówienia może nastąpić w przypadku: 1) przesunięcia terminu prowadzenia zajęć
szkolnych; 2) z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę 4. Zmiana wysokości
wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadkach: - zmiany stawki podatku VAT. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r.m o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, - zmiany
zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 5. Zmiana osobowa
wykonawców usług może nastąpić w przypadku: 1) zdarzeń losowych niezależnych od
Wykonawcy,(np. choroba, śmierć, itp.) 2) utraty uprawnień przez wskazane przez
Wykonawcę osoby, 6. W przypadku zmiany osób Wykonawca winien przedstawić
Zamawiającemu nowe osoby o niezgorszych kwalifikacjach i uprawnieniach w stosunku do
osób, które zostały wskazane w ofercie Wykonawcy. 7. Warunki dokonywania zmian: 1)
uzasadnienie konieczności i wpływu zmian na realizację zamówienia, 2) w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany. 8. Zmiany zapisów umowy, które
nie odnoszą się do treści oferty nie wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
Za zmiany takie uważa się np.: 1) zmianę rachunku bankowego, 2) zmiany adresowe. 9.
Strony zobowiązane są do wzajemnego powiadomienia się na piśmie o zmianach, o których
mowa w pkt. 8.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://bip.somonino.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy w Somoninie, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino - pokój nr 12 (I pietro).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 06.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Punkt Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy
Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino - parter.
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 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

Z-ca Wójta Gminy
/-/Jerzy Kowalewski

