
                                                                                                                             

Turawa, 02-08-2007r.
BRVII/341-14/07                      

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2007/2008”

Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP Nr 133297 - 2007 z dnia 02.08.2007r.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
                  
                  Gmina Turawa
 46-045 TURAWA,     ul. Opolska 39c
telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72
fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl

Godziny urzędowania: pn: 8:00 - 16:00, wt. - pt : 7:00 - 15:00 

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg  nieograniczony  o  wartości  szacunkowej  powyżej  14 000  euro,  a  mniejszej  niż
określona  w  rozporządzeniu  Prezesa  Rady  Ministrów z  dnia  19  maja  2006r.  /Dz.  U.  z
24.05.2006r.,  Nr  87,  poz.  604/  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych /Dz. U. z dnia 11.05.2007r. Nr 82, poz. 560/.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych   
    warunków zamówienia:
www.bip.turawa.pl     /podstrona: Przetargi – specyfikacje, dokumenty/
Na wniosek wykonawcy zamawiający przekaże SIWZ za cenę 15 zł /netto/

4)  Określenie  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia,  z  podaniem
informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest: 
„Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2007/2008”
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Zakres zamówienia obejmuje:

4.1) Punktualny i bezpieczny dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Turawa:
Dowóz uczniów ma się odbywać na czterech trasach zgodnie z załączonym do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia wykazem tras i ilości uczniów. 
Szczegółowe  godziny  przejazdów  autobusów  (dojazd  i  powrót),  zostaną  przekazane
wybranemu  Wykonawcy  po  podpisaniu  umowy  i  sporządzeniu  planów  zajęć  w
poszczególnych szkołach.

Ilość i  wielkość pojazdów na danym odcinku dostosować należy do ilości  przewożonych
uczniów.  

Długość tras może ulec zmianie  po przeprowadzeniu  wizji  lokalnej  przed sporządzeniem
oferty. 

W uzgodnieniu z dyrekcją szkoły Wykonawcy zapewniają bezpłatny przejazd wyznaczonym
opiekunom na danej trasie.

Miejsce realizacji zamówienia:
Gmina  Turawa  –  miejscowości:  Bierdzany,  Ligota  Turawska,  Kadłub  Turawski,  Zakrzów
Turawski, Rzędów, Turawa, Turawa - Marszałki, Kotórz Mały, Kotórz Wielki, Węgry, Osowiec,
Zawada oraz Jełowa (Gmina Łubniany).

Wizja lokalna:
Każdy Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną trasy - w celu uzyskania wszelkich
informacji  koniecznych  do  przygotowania  oferty,  szczególnie  należy  sprawdzić  ilość
kilometrów na poszczególnych trasach oraz ilość dojeżdżających uczniów i dostosować je
do  posiadanego  taboru,  gdyż  wyklucza  się  możliwość  roszczeń  Wykonawcy  z  tytułu
błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.
Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Szacunkowa średnia  ilość km do przejechania  przez 4  autobusy w ciągu jednego dnia
wynosi około 471 - dane na podstawie wykonanych przewozów w roku szkolnym 2006/2007.
Kilometry  dojazdowe  Wykonawcy  na  miejsce  wykonywania  usługi  nie  będą  podlegać
fakturowaniu.

4.2) Najem autobusu szkolnego:
Zamawiający przekazuje w najem - autobus szkolny o ilości miejsc siedzących 41, jednym
miejscu  dla  kierowcy  i  jednym  miejscu  na  wózek  inwalidzki, marki  AUTOSAN  A0909L,
numer rejestracyjny OPO 85 TN, numer podwozia SUASW3RAP5S680616, numer silnika
83MO683550,  pojemność  silnika  4,116  dm3,  kolor  pomarańczowy,  posiadający
ubezpieczenie OC, AC, NW do przewozu dzieci i młodzieży.

4.3) Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Opolu
Dowóz uczniów ma się odbywać w dni nauki szkolnej busem 8 - osobowym na trasie Turawa
Marszałki,  Węgry,  Zawada –  szkoły  specjalne  i  placówki  opiekuńczo –  wychowawcze  w
Opolu. Szacunkowa ogólna ilość km do przejechania  w ciągu jednego dnia wynosi około
113 km.
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4.4) Przewozy zlecone przez zamawiającego:
W  dni  wolne  od  zajęć  lekcyjnych  wykonawca  będzie,  w  razie  potrzeby,  wykonywał
autobusem  stanowiącym  własność  Urzędu  Gminy  Turawa  przewozy  zlecone  przez
zamawiającego, a z których korzystać będą zespoły artystyczne, sportowe i inne.

kod CPV
60113000-3 Usługi transportowe dla ograniczonej grupy klientów
60113100-4 Usługi transportowe świadczone przy użyciu autobusów szkolnych
60115000-7 Usługi samochodowego transportu osób

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5) Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
Rok szkolny 2007/2008 tj. od 3. września 2007r. do 30 czerwca 2008r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis  sposobu dokonywania  oceny
spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
1) Posiadają  uprawnienia  do wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:
Spełnienie warunku:
a. aktualna licencja zezwalająca na zarobkowy przewóz osób pojazdami osobowymi

zgodnie   z Ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr
125 poz. 1371 z późn. zm);

b. osoby  przewożące  uczniów  do  szkół  powinny  wykazać  aktualne  świadectwo
kwalifikacji na przewóz osób;

c. osoby przewożące uczniów do szkół muszą posiadać  ważne prawo jazdy kat. D.
2) Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
 Spełnienie warunku:

a. aktualny odpis  z  właściwego rejestru  albo  aktualne zaświadczenie  o  wpisie  do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru  lub  zgłoszenia  do  ewidencji  działalności  gospodarczej,  wystawione  nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b. wykaz  osób  i  podmiotów,   które  będą  wykonywać  zamówienie  lub  będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji
niezbędnych do wykonania zamówienia;

c. wykonanie  min.  dwóch  porównywalnych  zadań  jak  w  tym  przetargu  w  ciągu
ostatnich  dwóch  lat  licząc  od  dnia  składania  ofert  potwierdzone  referencjami
podpisanymi przez  danego Zamawiającego.

3) Posiadają lub mają dostęp do odpowiedniej ilości taboru samochodowego niezbędnego
do wykonania niniejszego zamówienia - dysponują co najmniej trzema autobusami –
min. 47 miejsc siedzących i jednym autobusem – min. 90 miejsc siedzących  (dwoma o
łącznej ilości 90 miejsc siedzących) oraz dwoma busami 8 – osobowymi.
 Spełnienie warunku:
a. wykaz autobusów i busów przewidzianych do wykonania zamówienia;
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b. dokumenty potwierdzające własność lub dysponowanie danym pojazdem;
c. dokumenty potwierdzające sprawność danego autobusu i busu – ważne badania

techniczne, ubezpieczenie OC i NW.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Spełnienie warunku:
a. oświadczenie  wykonawcy,  że  znajduje  się  w sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej

zapewniającej wykonanie zamówienia;
5) Nie  zalegają  z  uiszczeniem  podatków,  z  wyjątkiem  przypadków,  gdy  uzyskali  oni

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu:
 Spełnienie warunku:
a. oświadczenie,  że  Wykonawca nie  zalega z opłacaniem podatków wobec urzędu

skarbowego; 
6) Nie  zalegają  z  uiszczeniem  opłat  lub  składek   na  ubezpieczenie  społeczne  lub

zdrowotne,  z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania
decyzji właściwego organu:

      Spełnienie warunku:
a. oświadczenie,  że  Wykonawca  nie  zalega  z  płaceniem  opłat  oraz  składek  na

ubezpieczenie  zdrowotne  lub  społeczne  wobec  właściwego  oddziału  Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

7) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia:
 Spełnienie warunku:

a. aktualna  informacja  z  Krajowego  Rejestru  Karnego  albo  równoważne
zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  kraju
pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert; 

c. oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu z  art.  22  ust.1
ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  oświadczenie,  że  Zamawiający  nie
podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

8) Akceptują druk umowy.

8) Informacja na temat wadium:
Wadium wynosi  3.000,00 PLN /trzy tysiące złotych/, uiszczane w formach dopuszczonych
przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych.
 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium Waga 
cena  za  przejazd  dzienny  4-rech  autobusów  (3  –  min.  47  miejsca
siedzące + 1 – min. 90 miejsca siedzące)  lub 5 – ciu (min. 47 miejsca
siedzące) - jako ryczałt dzienny w dni nauki szkolnej

70

cena ryczałtowa za 1 dzień wynajmu autobusu 15
cena za 1 km dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych
w Opolu

10

cena za 1 km łącznie z wynagrodzeniem kierowcy dowozu zleconego
przez zamawiającego

5
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10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Turawa
ul. Opolska 39c
46-045 Turawa
Pokój nr 30
do dnia   10-08-2007r.   do godz.   13:  00  

11) termin związania ofertą:
okres 30 dni, tj. do dnia 09-09-2007r.

12)   informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.   

13)   informację  o  zamiarze  ustanowienia  dynamicznego  systemu  zakupów wraz  z
adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.       

14)   informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
        aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie  
        prowadzona aukcja elektroniczna.   
Zamawiający  nie  przewiduje  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  zastosowaniem  aukcji
elektronicznej.

Kierownik Zamawiającego

Wójt Gminy Turawa
Waldemar Kampa
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