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Boguchwała, 4.08.2015 r.

WARUNKI LTCZESTNICTWA YI/ KONKURSIE OFERT
DoTYCZĄCE

ZAWARCIA UMOWY o UDZIELENIE ZAMÓWIENIANA l|tA

,, Dowóz uczniów do szkół publicznych i uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy
Boguchwała do szkół specjalnych i klus integracyjnych w roku szkolnym 2015/2016"

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów do szkół na
następuj ących trasach:

A. Dowóz uczniów z Kielanówki (szkoła) do Gimnazjum w Racławówce (ok. 6 uczniów
+ opiekun) i dowóz uczniów z GimnĄum w Racławówce do Kielanówki (szkoła),
(ok. 6 uczniów + opiekun),łącznie około 10 km dziennie.
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Boguchwała z miejsca
zarnieszkanta do Zespołu Szkół Specjalnych, ośrodków, Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Rzeszowie (ok. 14 - 15 uczniów * opiekun) i dowóz uczniów
niepełnosprawnych z Zespołow Szkół Specjalnych, ośrodków, Warsztatów Terapii
Ząęciowej zRzeszowa do miejscazamieszkania na terenie Gminy Boguchwała, (ok.
14 - 15 uczniów+ opiekun) łącznie około 180 km dziennie.
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Boguchwała (z miejsca
zamtęszkania) do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Niechobrzu ( ok. 2 uczniow + opiekun)
i dowÓz uczniów niepełnosprawnych ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Niechobrzu do
miej sca zarnięszkania ( ok. Ż uczniow + opiekun ) Łącznie około 22 km dziennie.

Do ogólnej dziennej Iiczby przejechanych kilometrów nie dolicza się dojazdu z miejsca
garaŻowania pojazóu do pierwszego punktu odbioru ucznla a takżę w drodze powrotnej od
o statni e g o punktu pr zekazania ucznia do mi ej sc a gar aŻow ania.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania dowozu zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa' zapewnienia uczniom właściwych warunków bezpieczeństwa
i higieny, Ze szczegolnym uwzględnieniem zasad przewozu dzieci i młodzieŻy' pojazdem
naleŻycie przystosowanym do rcalizacji przedmiotu zamówienia. Mając na uwadze, iŻ
przedmiotem umowy jest przewoz równiez uczniów niepełnosprawnych' Wykonawca
powinien dołoŻyc szczegolnej starannoŚci w czasie wykonywania usługi.

Przewozy będą realizowane codziennie z wyjątkiem dni wolnych od nauki szkolnej.
Szczegółowy harmonogram dowozu ustali Wykonawca z rodzicami lub opiekunami
prawnymi dowożonych dzieci oraz opiekunami wskazanymi przez Zamawiającego. opiekę
nad uczniami w czasie przewozów organizuje i zapewniaZamawtający.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENTA
1 .Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 0 1 .09.20I 5 r. do 3 0.06 .20I 6 r.

lll. WARUNKI UDZIAŁU W KoNKURslE oFERT oRAz oPls sPosoBU DoKoNANlA ocENY
SPEŁNIENlA TYCH WARUNKoW'

Wykonawcy muSZą spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp dotyczące:

B.

C.



1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynnoŚci' jeŻeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - wymagane jest wykazanie przez
Wykonawcę posiadania waŻnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
osób, cerlyfikat kompetencji w krajowym transporcie drogowym osób wystawiony dla jednej
z osób zarządza1ących firmą wykonawcy, zgodnie z Rozdziałem 2 (zasady podejmowania
i wykonywania transportu drogowego ) ustawa z dnia 6 wrzeŚnia 2001 r. o transporcie
drogowym.

2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oTaz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia - Zama-wiający uzna walunek za spełniony jeŻeli Wykonawca
dysponuje:
- 2 pojazdami wyprodukowanymi nie wczeŚniej niz w 2004 roku do przewozu uczniów
niepełnosprawnych, oznakowanych, wyposaŻonych w specjalistyczny sprzęt tj. hydraulicztej
rampy załadowczej, pasów do mocowania wózków, pasów bezpteczenstwa itp., ponadto
p oj azdy muszą p o siadaó sprawną instalacj ę o gr zew ania i klimatyzacj i.
- 2 pojazdami wyprodukowanymi nie wczeŚniej niŻ w 2004 roku do przewozlJ uczniów do
gimnazjum' oznakowanych i wyposażonych w pasy bezpięczeństwa itp.' ponadto pojazdy
muszą posiadaó sprawną instalacj ę ogrzewania i klimatyzacj i.

3) sy.tuacji ekonomicznej i finansowej:
- wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresię prowadzonej
działalności (POLISA oC na kwotę nie mniejsząniż 120 000,00 zł).

Nie spełnienie chociażby jednego z wlw warunków skutkowaó będzie
wykonawcy z postępowania.
ocena spełniania povryŻszych warunków zostanie dokonana na podstawie
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. IV, według zasady,,spełnia

lV. lNFoRMAcJA o DoKUMENTAGH zAŁĄczoNYcH PRZEZ oFERENTA.

wykluczeniem

przedŁoŻonych

- nie spełnia''.

W cęlu potwierdzenia spełniania waruŃów udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.
III Wykonawca zobowiązany jest złoŻyc następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Fotmularz oferlowy zvqlkorzystaniem wzofu -załączniknr l
2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w konkursie ofert - załączniknr 2
3.Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególnoŚci
odpowiedzialnych za śwtadczenie usługi transportowej , wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczęnia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŻe
zakresu wykonywanych czynności - załącznik nr 3.
4. oświadczenie, Źe osoby które będą uczestniczyó w wykonywaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia - załącznik nr 4.
5. WaŻnąpolisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający , że Wykonawca jest
ubezpteczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zwłązanej
zprzedmtotem zamówienia na cały okres trwania zamówienia .

6. Licencję na przewóz osób.
7. Wykaz samochodów ptzeznaczonych do przewozv osób w tym uczniów
niepełnosprawnych którymi dysponuje Wykonawca - załącznik nr 5.
Dokumenty i oświadczenia, wymagane na potwierdzenie spełniania warunków uóziału
w postępowaniu, Wykonawca składa w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z orygtnałem pTZęzWykonawcę



V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wymagania podstawowe.
1) Każdy WykonawcamoŻę złoŻyc tylko jedną ofertę na zamówienie.
2) ofertę naleŻy ptzygotowac Ściśle według wymagań określonych w ,,Warunkach udziaŁu
w konkursie ofert'' na formularzu udo stępnionym ptzez Zamawiające go.
3) ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy wIaz Z załącznikami.
4) oferta musi być podpisana pIZeZ oferenta osobiście.
5) oświadczęnla i dokumenty składane przez Wykonawcę wTaz z ofertą dla których
Zamawia1ący określił wzory w niniejszych ,,Warunkachudziału w konkursie ofeń''' powinny
zostać, spotządzonę z ich wykorzystaniem lub być z nimi zgodne - co do treści.
6) oferta t zaŁączniki do oferty muSZą być sporządzone w języku polskim w 1 egzemplarzu
i musząmieó formę pisemną.
7) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie treŚci, muSZą być podpisane lub parafowane przez osobę/osoby
uprawnioną do podpisania oferty.

Vl. MlEJscE oRAz TERMIN SKŁADAN|A oFERT
l. ofeńę składa się w Biurze obsługi Klięnta Urzędu Miejskiego w Boguchwale, ul. Doktora
Tkaczowa I34, 36-040 Boguchwała do dnia 10.08.2015 r. do godz. 9.00

VII. OCENA OFERT
7.Zamawtający dokona oceny waŻnych ofeft na podstawie następujących kry.teriów:

1 - Cena 100%
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferly, które:
- zostartązŁożone przez Wykonawców nie wykluczonychprzez Zamawtającego Z niniejszego
postępowania,
- nie zostaną odrzucone ptzez Zamawiąącego.
2. JeŻeli nie będzie moŻna wybraó oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, Że zostały złoŻonę
ofeńy o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŻyli te oferty, do
złoŻenia w terminie okreŚlonym przez Zanawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy
składający ofeńy dodatkowe nie mogą zaoferowaÓ cen wyŻszych, niz zaoferowane
w złożonych ofertach.

VIll. INFoRMAGJE DoTYczĄcE VVYBoRU NAJKoMYsTNlEJszEJ oFERTY
Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie
zasady i kryteria określone w ,,WARIINKACH UDZIAŁU W KONKURSIE OFERT".
ZamawiĄący udzieli zamówienia Wykonawcy' którego oferta zostanie uznana za
najkorzystntĄszą.
1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawia1ącego
or az na stronie internetowej www. bip. bo guchwala.pl.

IX. DODATKOWE INFORMACJE
1. osobą uprawnioną do udzielania wyjaŚnień i kontaktów związanych z niniejszym
koŃursem jest - Kalandyk Wojciech tel.I7 87-55-255

#)lf
,l

1{\\\'{

d


