
 

Pabianice: świadczenie usług przewozowych w zakresie : dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Pabianice

w roku szkolnym 2009/2010 w dni nauki szkolnej

Numer ogłoszenia: 211678 - 2009; data zamieszczenia: 29.06.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pabianice , ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie, tel. 042 2139660, 2139676, faks 042 2139660.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pabianice.gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług przewozowych w zakresie : dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Pabianice w roku

szkolnym 2009/2010 w dni nauki szkolnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1/ Trasa Nr 1 - dowóz średnio miesięcznie 25 uczniów na trasie długości 10 km :Dom Dziecka

-Porszewice - Petrykozy - Gimnazjum w Piątkowisku - przywóz na godz.7,45 , odwóz w godz.14,00 - 15,00 2/ Trasa Nr 2 a/ dowóz średnio miesięcznie 60 uczniów( w

tym : 49 do Szkoły w Petrykozach + 1do ZSP w Piątkowisku + 7 do ZSP w śytowicach + 3 do Gimnazjum) na trasie długości 6,3 km :Dom Dziecka - Porszewice -,

Konin,- Majówka , -Szkoła Podstawowa w Petrykozach - przywóz na godz.7,30 , odwóz w godz.14,10 -15,00 b/ 38 uczniów( w tym: 30 do Gimnazjum+ 1 do ZSP w

Piątkowisku+ 7 do ZSP w śytowicach) na trasie długości 5 km : Szkoła Podstawowa w Petrykozach / OSP Górka Pabianicka /,- Szynkielew, - Petrykozy, - Gimnazjum w
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Piątkowisku- - przywóz na godz.7,45, odwóz w godz.14,00-15,00 3/ Trasa Nr 3 - dowóz średnio miesięcznie 37 uczniów na trasie długości 10 km: Piątkowisko / sklep/ -

Kudrowice - Szkoła Podstawowa w śytowicach- przywóz na godz.8,30 , odwóz w godz.13,20-13,40 4/ Trasa Nr 4 - dowóz średnio miesięcznie 47 uczniów ( w tym : 44

do Gimnazjum + 1 do SP Bychlew + 2 do Pabianic -SDH) na trasie długości 16 km : Rydzyny- Pawlikowice - Bychlew - Gimnazjum w Piątkowisku - przywóz na godz.7,45

, odwóz w godz.14,10-15,00 5/ Trasa Nr 5 a/ dowóz średnio miesięcznie 34 uczniów ( w tym: 11 do SP Bychlew+ 23 do Gimnazjum) na trasie długości 2,7 km: Terenin -

SP Bychlew - przywóz na godz.7,25, odwóz w godz.14,30 - 15,30 b/ dowóz średnio miesięcznie 60 uczniów na trasie długości 6 km: Bychlew - Gimnazjum w Piątkowisku

, przywóz na godz.7,45, odwóz w godz.14,00 - 15,00 6 / Trasa Nr 6 - dowóz średnio miesięcznie 56 uczniów na trasie długości 16 km - Pabianice- Rydzyny- Pawlikowice

- Szkoła w Pawlikowicach, przywóz na godz.8,30, odwóz o godz.14,00 - 15,00.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.30.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: tak.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O zamówienie mogą ubiegać się oferenci,

którzy spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, b) posiadają

uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, c) dysponują niezbędna

wiedzą i doświadczeniem, a takŜe potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) znajdują się w sytuacji

finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

f) W zakresie warunku wskazanego w punkcie 1.a) ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez wykonawcę dokumentów i

oświadczenia, o których mowa w punkcie V.2,3,4.) g) W zakresie warunku wskazanego w punkcie 1.b) ocena spełniania warunków szczegółowych nastąpi na

podstawie przedstawionego przez wykonawcę dokumentu o którym mowa w punkcie V.5). h) W zakresie warunku wskazanego w punkcie 1.c) wymagane jest
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posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia odpowiadających rodzajowi przedmiotu zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie

przedstawionego przez wykonawcę dokumentów i oświadczenia, o których mowa w punkcie V.6,7,8). i) W zakresie warunku wskazanego w punkcie 1.d) ocena

spełniania warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionego przez wykonawcę dokumentów i oświadczenia o którym mowa w punkcie V.4,6). j)

W zakresie warunków wskazanych w punkcie 1.e) ocena spełniania warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionego przez wykonawcę

oświadczenia, o których mowa w punkcie V.3). k) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej

jeden z Wykonawców (lub wspólnie) spełniał wymagania, o których mowa w ust. 1pkt.a-d) niniejszego rozdziału SIWZ. W przypadku konsorcjum Ŝaden z

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie moŜe podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. l) Ocena spełnienia

warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie (spełnia - nie spełnia). W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku

udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - zał. nr 1 do specyfikacji, 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22

ust. 1 ustawy - zał.2 do specyfikacji, 3) oświadczenie o nie wykluczeniu z postępowania określone w art.24 ustawy - zał. nr 3 do specyfikacji, 4) aktualny odpis z

właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 5) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie

przewozu osób. 6) wykaz waŜniejszych usług przewozowych wykonywanych przez oferenta w latach 2006-2008 - zał. nr 4 do specyfikacji, 7) wykaz kwalifikacji,

doświadczenia zawodowego, staŜu pracy pracowników mających realizować usługi objęte przetargiem. 8) wykaz posiadanego przez oferenta taboru

samochodowego niezbędnego do realizacji zamówienia..

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 dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 80
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2 - Niezawodność wykonywanych usług - 20

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pabianice.gmina.pl/.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21 95-200 Pabianice.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.07.2009 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Pabianicach ul.

Torowa 21, 95-200 Pabianbice pk nr 1 ( sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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