Gmina Roźwienica
37-565 Roźwienica
Roźwienica, 2017-07-12
Numer sprawy: RG.271.PROG.4.2017
OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) określonego w
art. 4 pkt. 8,
numer sprawy RG.271.PROG.4.2017,
nazwa zadania: Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018.
W związku z planowanym zakupem Gmina Roźwienica prosi o przedstawienie oferty
cenowej w następującym zakresie:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest świadczenie usługi

związanej z

dowozem i odwozem dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Roźwienica w oparciu
o bilety miesięczne na regularnych liniach przewozowych prowadzonych przez
Wykonawcę oraz usługa transportowa dotycząca przewozu dzieci i młodzieży szkolnej
na zajęcia pozalekcyjne oraz wycieczki w promieniu do 100 km od siedziby danej
szkoły.
Miesięczna ilość biletów miesięcznych wynosi 295.
Szacunkowa średnia ilość kilometrów do przejechania miesięcznie na dowóz i
odwóz na zajęcia pozalekcyjne i wycieczki wynosi ok. 1 000 km.
Ilość kilometrów dowozu na zajęcia pozalekcyjne i wycieczki liczona będzie od siedziby
szkoły do miejsca docelowego.
Zamawiający nie dopuszcza liczenia kilometrów na dojazd z siedziby Wykonawcy
(miejsca garażowania autobusu) do miejsca zbiórki przed wyjazdem na wycieczkę lub
zajęcia pozalekcyjne oraz powrotu na miejsce zbiórki przed wyjazdem na wycieczkę
lub zajęcia pozalekcyjne do miejsca garażowania autobusu jako trasy wykonywania
usługi dowozu.
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Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawiał rozliczenia miesięczne za
wykonaną usługę.
W przypadku biletów miesięcznych zestawienie ilości sprzedanych biletów, a w
przypadku dowozu na zajęcia pozalekcyjne ilość przejechanych kilometrów w każdym
dniu dowozu potwierdzoną przez osobę odpowiedzialną w danej szkole za dowóz.
Zamawiający wymaga aby usługa dowozu na podstawie biletów miesięcznych odbywała
się według poniższego rozkładu:

Trasa

Ilość uczniów

Przywóz
uczniów
godzinach

TRASA I - I KURS
Węgierka - Mleczarnia
Węgierka - Szkoła
Wola Węgierska -Skrzyżowanie
Wola Węgierska – Szkoła
Przystanek k/Wapiennika
Przystanek k/Pęcaka
Węgierka- Szkoła
Chorzów k/kościoła
Chorzów k/WDK
Chorzów - koniec
Tyniowice Szkoła
Roźwienica – Szk.Podst.

55
Do Szk. P. w Węgierce
+ 1 do Szkoły Podst. w Roźwienicy
12 uczniów do Szk. P. w Roźwienicy
+ 12 uczniów do Szk. P. Tyniowicach.

6.45
6.48
6.55
6.57
6.59
7.02
7.08
7.05
7.08
7.21
7.25

KURS II
Roźwienica – Szk.Podst.
Bystrowice k/Euro-Bud
Bystrowice Szkoła
Więckowice k/parku
Więckowice k/sklepu
Więckowice k/P. Bielec
Więckowice k/kapliczki
Tyniowice Szkoła
Bystrowice-parcelacja
Roźwienica – Szk. Podst.

17 uczniów do Szk. P. w Roźwienicy
+ 18 uczniów do Szk. P. w Tyniowicach
+ 10 uczniów do Szk.P. w Tyniowicach
+ 5 uczniów do Szk. P. w Roźwienicy
+ 5 do przedszkola w Bystrowicach.

7.35
7.42
7.45

7.50
+ 2 uczniów do Szk. P. w Roźwienicy
+ 3 do przedszkola w Roźwienicy

7.55

TRASA II - I KURS
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Czudowice - Skrzyżowanie
Czudowice - Przystanek PKS
Czudowice - przystanek PKS
Cząstkowice - Szkoła
Cząstkowice - Skrzyżowanie
Roźwienica – Szk. Podst.

16 uczniów do Szk. P. w Roźwienicy.

7.05
7.07
7.09

22 uczniów do Szk. P. w Roźwienicy
+ 2 przedszkole w Roźwienicy

7.10
7.15
7.20

II KURS
Wola Roźwienicka – Leśniczówka
Wola Roźwienicka k/P. Płocicy
37 uczniów do Szk. P. w Roźwienicy.
Wola Roźwienicka - Przystanek
PKS
Wola Roźwienicka - Przystanek k/P.
Branowskiego
Wola Roźwienicka - Przystanek
PKS

7.25
7.28
7.34

Roźwienica - Zakład Stolarski
Roźwienica – Szk. Podst.

7.41
7.45

16 uczniów do Szk. w Roźwienicy.

7.36
7.38

III KURS
Rudołowice – Remiza
Rudołowice – Sklep
Rudołowice /Kolonia
Roźwienica Szk. Podst.

31 uczniów do Szk. P. w Roźwienicy.
+ 2 do przedszkola w Roźwienicy

7.40
7.42
7.45

IV KURS
Mokra + Słomianka
Roźwienica Szk. Podst.

15+3 uczniów do Szk. w Roźwienicy.

7.50
7.56

V KURS
Chorzów k/Kościoła
Tyniowice
Tyniowice - Szkoła

+ 8 przedszkole w Tyniowicach
+ 1 przedszkole w Bystrowicach

8.14
8.30

Jarosław PKS-dworzec

2 uczniów do Szk. w Roźwienicy

7.20

Łącznie 295 uczniów
Zamawiający wymaga aby usługa dowozu na podstawie biletów miesięcznych
odbywała się według powyższego rozkładu.
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Planowany odwóz dzieci i młodzieży po zajęciach pozalekcyjnych w dniach od
poniedziałku do piątku, odbywał się będzie o godz. 16.00, na trasie Roźwienica –
Rudołowice – Wola Roźwienicka – Cząstkowice – Czudowice – Bystrowice –
Więckowice – Tyniowice – Chorzów.
W przypadku dowozu na zajecie pozalekcyjne, ilość przejechanych kilometrów w
każdym dniu dowozu potwierdzona przez osobę odpowiedzialną w danej szkole za
dowóz.
Ponadto jeden dzień w tygodniu, dowóz uczniów ze szkoły w Woli Węgierskiej do Sali
gimnastycznej w Węgierce w ramach biletu miesięcznego.
Uwaga. Godziny przywozu i odwozu uczniów mogą ulec zmianie po opracowaniu
szczegółowego podziału godzin w poszczególnych szkołach.
wspólny Słownik Zamówień:
60112000-6 (1) Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
60140000-1 (1) Nieregularny transport osób
Termin wykonania zamówienia:
Od dnia 01.09.2017 r do dnia 30.06.2018 r.
Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która
przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji
zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium
Cena
Wiek taboru

Waga
80
20

Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy obliczyć zgodnie z Formularzem
cenowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert na podstawie powyższych kryteriów.
Punktacja w kryterium cena zostanie obliczona wg. następującego wzoru:
Cena oferty najtańszej / cena oferty rozpatrywanej x waga kryterium

4

Punktacja w kryterium wiek taboru odbywać się będzie w zakresie poszczególnych
autobusów wg. wzoru.
Wiek autobusu najmłodszego z wszystkich ofert / wiek autobusu rozpatrywanego x
waga kryterium dla poszczególnego autobusu.
Waga kryterium cena dla każdego autobusu wynosi 4 pkt. a zamawiający będzie oceniał
maksymalnie pięć autobusów o najniższym wieku z każdej oferty.
Każdy autobus może uzyskać maksymalnie 4 punkty.
Wyliczona ilość punktów dla każdego autobusu z oferty zostanie zsumowana.
UWAGA: Zamawiający informuje, że podana cena usługi za 1 km dowozu będzie
obowiązująca przy realizacji usługi dowozu dzieci i młodzieży na zajęcia
pozalekcyjna jak również na obsługę wycieczek zgodnie z ceną jednostkową
podaną w formularzu cenowym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez podania
przyczyny.
Zamawiający ustala termin związania ofertą w ilości 30 dni od daty składania
ofert.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 700,00 zł. Słownie dwa tysiące
siedemset złotych.
Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
81 9108 0006 0000 0000 0198 0003 z adnotacją „wadium - Dowóz uczniów do szkół
w roku szkolnym 2017/2018"
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
nr rachunku: 81 9108 0006 0000 0000 0198 0003 z adnotacją: „Wadium na Dowóz
uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018"
Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej na dzień przed terminem
otwarcia ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się
termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego.
Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z
ofertą w osobnej kopercie.
Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno
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zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do
zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze
strony gwaranta / poręczyciela.
W przypadku niezabezpieczeni oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form
wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta
podlegać będzie odrzuceniu.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy,
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawiał oświadczenie, iż dysponował
będzie co najmniej pięcioma autobusami do wykonania usługi spełniającymi
poniższe wymagania:
1. Żaden z autobusów nie może być starszy niż 20 lat
2. Autobusy muszą być sprawne technicznie i umożliwiać bezproblemowe
wsiadanie i wysiadanie osobom w wieku od 6 lat.
Na potwierdzenie spełniania warunków uczestnictwa w postępowaniu Oferent winien
przedłożyć:
1.Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu.
2. 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.
3. Potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności.
4. Wykaz autobusów skierowanych do wykonania zamówienia wraz z podaniem ich
wieku oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu.
5. Kopię licencji i zezwolenia na prowadzenie transportu osób na terenie gminy
Roźwienica na okres realizacji zamówienia lub oświadczenie że przedmiotowe
dokumenty zostaną dostarczone przed podpisaniem umowy na świadczenie usługi.
W przypadku nie dostarczenia przedmiotowego dokumentu przed dniem podpisania
umowy Zamawiający zatrzyma wadium i odstąpi od podpisania umowy a zamówienie
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zostanie udzielone kolejnemu Wykonawcy.
W przypadku powołania się na zasoby innych podmiotów Wykonawca musi przedłużyć
oświadczenie podmiotu użyczającego o użyczeniu taboru do wykonania usługi będącej
przedmiotem zamówienia oraz informację o zasadach użyczenia. Podstawową formą
użyczenia jest umowa spisana pomiędzy Wykonawca a użyczającym. Kopie tej umowy
Wykonawca będzie musiał dostarczyć Zamawiającemu przed terminem podpisania
umowy.
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2017-07-20 do godz. 09:00
w siedzibie zamawiającego Gmina Roźwienica
Roźwienica 1
37-565 Roźwienica
Pokój nr 2
Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.rozwienica.itl,pl/bip
oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: pocztą
elektroniczną, jeżeli wykonawca podał adres poczty elektronicznej w formularzu
ofertowym lub pocztą tradycyjną na adres Wykonawcy.
Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są:
stanowisko
Inspektor
imię i nazwisko
Marian Gdula
tel.
16 622 58 22
fax.
16 622 58 22
w terminach
w godzinach pracy zamawiającego
Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Formularz cenowy
3.Oświadczenie o spełnieniu warunków
4. Wykaz taboru autobusowego
5. Projekt umowy

/ -- /
___________________________
Wójt Gminy - Tomasz Kotliński
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