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Mirosławiec: Przewóz dzieci do Zespołu Szkół w Piecniku i Zespołu Szkół w Mirosławcu 

oraz Samorządowego Przedszkola Słoneczko w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w 

Mirosławcu Górnym w roku szkolnym 2016 / 2017 wraz z zapewnieniem uczniom w 

czasie przewożenia stałej opieki przez opiekunów. 

 

Numer ogłoszenia: 75753 - 2016; data zamieszczenia: 08.06.2016 
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 i Miasto Mirosławiec , ul. Wolności 37, 78-650 

Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, faks 067 2595042. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.miroslawiec.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz dzieci do Zespołu Szkół 

w Piecniku i Zespołu Szkół w Mirosławcu oraz Samorządowego Przedszkola Słoneczko w 

Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym w roku szkolnym 2016 / 2017 

wraz z zapewnieniem uczniom w czasie przewożenia stałej opieki przez opiekunów. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przewóz dzieci do 

Zespołu Szkół w Piecniku i Zespołu Szkół w Mirosławcu oraz Samorządowego Przedszkola 

Słoneczko w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym w roku szkolnym 

2016 / 2017 wraz z zapewnieniem uczniom w czasie przewożenia stałej opieki przez 

opiekunów na wyszczególnionych w SIWZ trasach. 

II.1.5)  

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których 

mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w wysokości nie przekraczającej 50% wartości 

zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju 

zamówienia 
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8, 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

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: W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane 

wadium 

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 

o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: 

a) posiadania ważnej licencji uprawniającej do podejmowania i wykonywania 

działalności gospodarczej w zakresie krajowego lub międzynarodowego 

transportu drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie 

drogowym (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 1414 z późn. zm.). Ocena spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 

dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE 

SPEŁNIA 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: ze 

dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia odpowiednią 

ilością autobusów, z określoną minimalną ilością miejsc (siedzących + 

stojących), która umożliwi bezproblemową realizację zadania, tj.: a) dwa 

autobusy minimum na 40 osób, b) jeden autobus minimum na 62 osoby, c) 

jeden autobus minimum na 50 osób, d) jeden autobus minimum na 17 osób, e) 
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dwa autobusy zastępcze minimum na 40 osób Ocena spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów 

złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku 

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 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; 

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; 

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: 
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 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; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem XV, pkt 15.3. SIWZ w przypadku składania oferty 

wspólnej należy złożyć jeden dokument; 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach 

określonych w Rozdziale XV, pkt 15.5. zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty 

wspólnej (Rozdział VII, pkt 7.2. SIWZ); 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca 

powierzy Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców). W 

przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 

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 - Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii - 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 

a) zmiana obowiązującej stawki VAT. jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować 

zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza 

możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku 

zapłaconego przez Wykonawcę; jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie 

kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia 
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przez Wykonawcę. b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Podwykonawcy z 

zastrzeżeniem, że jeśli Wykonawca, w procedurze udzielenia niniejszego zamówienia, 

posłużył się doświadczeniem Podwykonawcy, nowy Podwykonawca musi również wykazać 

się doświadczeniem wymaganym przez Zamawiającego w procedurze o udzielenie 

zamówienia będącego przedmiotem umowy; c) zmiany zakresu rzeczowego i ilościowego 

usług, w tym zwiększenie bądź zmniejszenie liczby dowożonych dzieci w trakcie trwania 

umowy oraz konieczność wprowadzenia nowych tras dowozu w trakcie trwania umowy. 

Powyższa zmiana będzie miała miejsce w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego 

oraz może być powiązana ze zmianą wysokości wynagrodzenia na zasadach określonych 

przez Strony d) nieprzewidzialne okoliczności formalno - prawne 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia:  
www.bip.miroslawiec.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 29.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78 

- 650 Mirosławiec (Biuro Obsługi Interesanta - pokój nr 1). 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy. 

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 

 

 


