OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjów na terenie Gminy
Złotów oraz wychowanków przedszkola, w roku szkolnym 2015/2016
Numer ogłoszenia w BZP: 179212 - 2015; data zamieszczenia: 16.07.2015
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złotów , ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie,
tel. 67 2635305, faks 67 2635305.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazlotow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do Szkół
Podstawowych i Gimnazjów na terenie Gminy Złotów oraz wychowanków przedszkola, w
roku szkolnym 2015/2016.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów oraz
wychowanków przedszkola, do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Złotów lub ( w
zależności od wyboru dokonanego przez Wykonawcę ) zakup biletów miesięcznych, wraz z
zapewnieniem opieki nad nimi, zarówno w pojeździe, jak i przy przechodzeniu przez drogę
po wyjściu z pojazdu, a w odniesieniu do wychowanków przedszkola wraz z wprowadzeniem
dzieci do placówki oświatowej.
2. Przewidywana liczba przewożonych dzieci wynosi – 742 w tym 376 uczniów szkół
podstawowych, 267 gimnazjalistów oraz 99 wychowanków przedszkola, i została ustalona na
dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zastrzega, że może ona ulec zmianie
w trakcie roku szkolnego.
3. Wykonawca, w porozumieniu z dyrektorami jednostek oświatowych, ustala liczbę oraz
przebieg tras, którymi będzie wykonywał przewozy i które stanowią podstawę kalkulacji
ceny wykonania zamówienia.
Przyjęte przebiegi oraz liczba tras przewozu muszą uwzględniać liczbę przewożonych osób z
poszczególnych miejscowości do jednostek oświatowych oraz wymagane godziny przyjazdu i
wyjazdu uczniów ze szkół i oddziałów przedszkolnych.
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić do dyspozycji Zamawiającego, każdego dnia
roboczego z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć lekcyjnych, odpowiednią ilość pojazdów
spełniających wymagania szczegółowe jak dla pojazdów do przewozu dzieci i młodzieży
szkolnej oraz posiadać wymagane dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierowcy i
właściwy stan techniczny pojazdów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. nr 125, poz 874 ze zm.).
Zamawiający zastrzega, iż nie ma obowiązku wykorzystania wszystkich pojazdów
jednocześnie, będą one wykorzystywane w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Miejscowości z których będą dowożeni uczniowie oraz liczba osób zostały określone w
załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.
5. Wykonawca będzie sprawował opiekę nad uczniami w trakcie ich dowozu do szkół oraz w
drodze powrotnej.
Do obowiązków opiekuna należy:
- sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wsiadania do pojazdu;

- sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie jazdy;
- sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wysiadania z pojazdu, przejściu przez jezdnię
oraz wprowadzenie dzieci przedszkolnych do placówki oświatowej.
Ilość opiekunów musi być dostosowana do liczby wykonywanych kursów w taki sposób, aby
w każdym wykonywanym kursie był opiekun.
Kierowca nie może być jednocześnie opiekunem, w pojeździe musi znajdować się kierowca i
opiekun.
6. Pojazdy przeznaczone do przewozu uczniów muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc
siedzących na określonej trasie.
7. Wykonawca ubezpiecza pojazdy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas
przewozu i pozostających w związku z przewozem.
8. Przewozy mogą odbywać się w ramach regularnych specjalnych przewozów osób lub
regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z ustawą o
transporcie drogowym.
Zamawiający finansuje jedynie przewóz dzieci od pierwszej do ostatniej miejscowości,
zgodnie z trasami przejazdu. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu pojazdów z bazy i
na bazę Wykonawcy.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
miesiącach: 10.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
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 nie określa szczegółowo sposobu spełniania tego warunku.
Ocena na podstawie oświadczenia wykonawcy.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowo sposobu spełniania tego warunku.
Ocena na podstawie oświadczenia wykonawcy.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowo sposobu spełniania tego warunku.
Ocena na podstawie oświadczenia wykonawcy.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowo sposobu spełniania tego warunku.
Ocena na podstawie oświadczenia wykonawcy.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowo sposobu spełniania tego warunku.

Ocena na podstawie oświadczenia wykonawcy.
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 spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:
- koncesję, zezwolenie lub licencję.
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,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.gminazlotow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 24.07.2015, godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400
Złotów.
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
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Sławianowie, Oddziału
Przedszkolnego w Sławianowie, Szkoły Podstawowej w Kleszczynie, Oddziału
Przedszkolnego w Kleszczynie, Zespołu Szkół nr 2 w Świętej oraz Oddziału Przedszkolnego
w Świętej, Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu, Oddziału Przedszkolnego w Zalesiu.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów oraz wychowanków
przedszkola, lub ( w zależności od wyboru dokonanego przez Wykonawcę ) zakup biletów

miesięcznych, wraz z zapewnieniem opieki nad nimi, zarówno w autobusie jak i przy
przechodzeniu przez drogę po wyjściu z autobusu, a w odniesieniu do wychowanków
przedszkola wraz z wprowadzeniem dzieci do placówki oświatowej. Część I obejmuje dowóz
do Szkoły Podstawowej w Sławianowie, Oddziału Przedszkolnego w Sławianowie, Szkoły
Podstawowej w Kleszczynie, Oddziału Przedszkolnego w Kleszczynie, Zespołu Szkół nr 2 w
Świętej oraz Oddziału Przedszkolnego w Świętej, Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu,
Oddziału Przedszkolnego w Zalesiu.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dowóz uczniów do Zespołu Szkół nr 1 w Radawnicy, Szkoły
Podstawowej w Górznej, Oddziału Przedszkolnego w Górznej oraz Oddziału Przedszkolnego
w Radawnicy.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów oraz wychowanków
przedszkola, lub ( w zależności od wyboru dokonanego przez Wykonawcę ) zakup biletów
miesięcznych, wraz z zapewnieniem opieki nad nimi, zarówno w autobusie jak i przy
przechodzeniu przez drogę po wyjściu z autobusu, a w odniesieniu do wychowanków
przedszkola wraz z wprowadzeniem dzieci do placówki oświatowej. Część II obejmuje
dowóz do Zespołu Szkół nr 1 w Radawnicy, Szkoły, Szkoły Podstawowej w Górznej,
Oddziału Przedszkolnego w Górznej oraz Oddziału Przedszkolnego w Radawnicy.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

