
OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

Gminny Zespół Oświaty, ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, ogłasza  przetarg nieograniczony nr 
zamówienia GZO-01/2007  na :

 
Zorganizowanie przewozu uczniów do szkół i placówek oświatowych 

na terenie Gminy Świdnica w latach 2007/2008
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:

Gminny Zespół Oświaty

Adres pocztowy:

58-100 Świdnica

Województwo: dolnośląskie

Telefon: 074/852-30-67 w. 301

 Fax: 074/852-30-67 w.323

Adres strony internetowej zamawiającego:

www.gmina.swidnica.pl 

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Zorganizowanie przewozu uczniów do szkół i placówek oświatowych na terenie Gminy Świdnica w 
latach 2007/2008 

II.1.2) Rodzaj zamówienia

usługa

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zamawiający poszukuje wykonawcę do zorganizowania dowozów uczniów do szkół i odwozu uczniów ze 
szkół według tras ustalonych w załączniku Nr 4 (Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty km 
wskazanych w trasach przewozu w granicach 20 % „w górę”, „ w dół”). Godziny przywozu uczniów do 
szkół – do godz. 800, odwozy według planu ustalonego po 20 sierpnia. 
Wykonawca powinien również:
1. Zapewnić garażowanie dwóch autobusów należących do Zamawiającego na terenie Zleceniobiorcy.
2. Zapewnić możliwość zewnętrznego mycia dwóch autobusów Zamawiającego.
3. Zapewnić kompleksową obsługę techniczną dwóch autobusów należących do Zamawiającego.
4. Autobusy przeznaczone do realizacji usług przewozowych powinny spełniać wymagania przepisów w 
sprawie dopuszczenia autobusów do ruchu ( na dzień sporządzenia Specyfikacji określone w 



rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych 
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Dz. U. z 2003r. nr 32, poz.262 ),
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny

Główny przedmiot 60.11.31.00-4

Dodatkowe przedmioty 50.11.30.00-0
 
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie o oferty częściowej

 Nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

II.1.7) informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Nie dotyczy

II.1.8)

Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów :

Nie dotyczy

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Od 01 września 2007 r. do 31 sierpnia 2008 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium w postępowaniu

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj.:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności tj. wykonawca musi posiadać 
licencje na wykonanie krajowego transportu drogowego osób, obowiązującej w okresie realizacji 
zamówienia,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie  oraz dysponują potencjałem technicznym (posiadają 
min 8 autobusów. Autobusy muszą spełniać następujące minimalne parametry techniczne :
- co najmniej dwoje drzwi otwieranych automatycznie, 
- co najmniej 4 autobusy z liczbą powyżej 90 miejsc siedząco – stojących ,
- co najmniej 1 autobus z liczbą powyżej 100 miejsc siedząco-stojących,
- co najmniej 2 autobus z liczbą 50-60 miejsc siedząco – stojących,
- co najmniej 1 autobus z liczbą powyżej 90 miejsc siedząco – stojących niskopodłogowy lub 
przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych,
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ”spełnia – nie spełnia”, w oparciu o 
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt.9 SIWZ. 
 
 



Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub 
czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych 
wykonawca dostarczy:
1.  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
    działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
    zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej ,wystawionego nie wcześniej niż 6 
    miesięcy przed upływem  terminu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
    o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert.
 2. zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że wykonawca nie
    zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, 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 miesiące
    przed upływem terminu składania ofert;
 
3. zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że
    wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
    lub zaświadczenie, 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 miesiące przed upływem terminu składania
   ofert;
 
2.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał  
techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca dostarczy:

1.      potwierdzone kserokopie licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego 
osób, obowiązującej w okresie realizacji zamówienia.
2.      Wykaz niezbędnych do wykonywania zamówienia autobusów wraz z dołączeniem do 
kserokopii dokumentów potwierdzających posiadanie min.8 autobusów. Autobusy muszą 
spełniać następujące minimalne parametry techniczne :
- co najmniej dwoje drzwi otwieranych automatycznie, 
- co najmniej 4 autobusy z liczbą powyżej 90 miejsc siedząco – stojących ,
- co najmniej 1 autobus z liczbą powyżej 100 miejsc siedząco-stojących,
- co najmniej 2 autobus z liczbą 50-60 miejsc siedząco – stojących,

           - co najmniej 1 autobus z liczbą powyżej 90 miejsc siedząco – stojących niskopodłogowy lub 
przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych,

3. Oprócz w/w dokumentów do oferty należy dołączyć:
1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ)
2) parafowany projekt umowy (załącznik nr 2 do SIWZ)

3) parafowane oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ )
4) Pełnomocnictwo (jeżeli jest konieczne) powinno być przedstawione w formie oryginału lub
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii  przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby,
    których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego)
    Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. 
   (Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub 
   jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w odnośnym dokumencie rejestracyjnym) i 
   winno być sporządzone w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.
4.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,  
zamiast dokumentów, o których mowa w ust.1:

4.1.  ust.1 pkt. 1,2,3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce  zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

       a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
       b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 



           zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
           rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
           właściwego organu.

     c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
4.2. Dokumenty, o których mowa w pkt.4.1. lit. a i c  , powinny wystawione nie 
    wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym   
    mowa w pkt.4.1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

     terminu składania ofert.
4.3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.4.1., zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania 
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

 
IV IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

 postępowaniu: nie dotyczy

 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

1. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną według następujących wag: 
1) CENA BRUTTO ZA 1 WOZOKILOMETR - 80 % 

2) CENA BRUTTO ZA GARAŻOWANIE 1 AUTOBUSU ZAMAWIAJĄCEGO ZA 1 MIESIĄC - 5 %
3) CENA BRUTTO ZA ZEWNĘTRZNE MYCIE 1 AUTOBUSU ZAMAWIAJĄCEGO - 5 %
4) CENA BRUTTO ZA 1 R - GODZ. USŁUG TECHNICZYCH I NAPRAW AUTOBUSÓW ZAMAWIAJĄCEGO - 10 %

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

                Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony  internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia : bip.swidnica.dolnyslask.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, Gminny Zespół Oświaty

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający

przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o

sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu

konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli

zamawiający przewiduje nagrody:

nie dotyczy



IV.3.4) Termin  składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

 Data: 19/07/2007 Godzina: 10:00

Miejsce:

Gminnym Zespole Oświaty, ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, pok. 300
IV.3.5 3.5) Termin związania ofertą:

 okres w dniach: 30

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków

Unii Europejskiej: nie dotyczy

V. Dzień zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 10.07.2007 r.


	OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

