GMINA

SULOW

Suiow 63. 22-448 SUtOW
NIP: 922-2942-581. KEGON: 950368598
Znaksprawy: RR.271.12.2019

Suiow, dnia 29.07.2019 r.

ZAPYTANIE CENOWE

Gmina Suiow zaprasza do skiadania ofert na „Swiadczenie uslug transportowych
w zakresie dowozu uczniow do szkoi na terenie gminy Suiow w roku szkolnym
2019/2020".

1. Dane oqiaszaiaceqo zapytanie cenowe
Gmina Suiow
Suiow 63
22-448 Suiow

Strona internetowa: www.sulow.pl. www.bip.sulow.pl
E-mail: ug@sulow.pl

Tel. 084 682 62 02, fax. 084 682 62 27

Godziny urzedowania: 7:30 -15:30
2. Trvb

Do niniejszego postepowania nie maja, zastosowania przepisy i procedury okreslone
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieri publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 z poz. zm.) zwana dalej ustawa.. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ww. ustawy
niniejsze zamowienie podlega wyiqczeniu od stosowania przepisow ustawy.
3. Opis przedmiotu zamowienia

•

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie usiugi zwiazanej z dowozem uczniow do
szkoi na terenie gminy Suiow - Szkoiy Podstawowej w Michalowie, Szkoiy

Podstawowej w Suiowie i Szkoiy Podstawowej w Tworyczowie, ktory b^dzie odbywac
sie. w dni nauki szkolnej okreslone przez Ministra Edukacji Narodowej w kalendarzu
roku szkolnego 2019/2020 oraz dni wolne od nauki wg potrzeb (mozliwe jest
zamienne wykonanie dowozow w inny dzieh lub inna, godzine) na zlecenie
Dyrektorow ww. szkoi.

•

•

Zakres usiugi obejmuje dowiezienie i odwiezienie uczniow oraz zapewnienie opieki
podczas dojazdow i powrotow. Opieka obejmuje dzieci i miodziez podczas wsiadania,
przejazdu, wysiadania, az do przejscia dzieci na teren szkoiy. Opieka podczas
powrotow rozpoczyna sie na 10 minut przed planowanym odjazdem autobusu.
Wykonawca zapewnia co najmniej jednego opiekuna na autobus, oprocz kierowcy.
Zamawiaja.cy zastrzega sobie mozliwosc korekty ilosci dowozonych uczniow w cia.gu
roku szkolnego.

•

Wykonawca zapewni uczniom bezpieczny przewoz. Autobusy musza_ posiadac
wystarczaja.ca. ilosc miejsc siedza.cych na okreslonej trasie i posiadac aktualny

•

Przewoznik sprawowai b§dzie opiek^ nad uczniami w trakcie ich dowozu do szkoi

przeglad techniczny.

oraz w drodze powrotnej.

Nr

Przebieg trasy

Liczba

dowozonych
trasy

Dtugosc trasy
[km]

Dodatkowe informacje

uczniow

(mozliwosc
zmiany liczby
o+/-10%)

Dowoz

Odwoz

Klemens6w
1

Deszkowice

Drugie - Rudki
30

14,40

Trasa nr 1 dowozi uczniow

-

do Szkoiy Podstawowej w
Michalowie
Szkota
Podstawowa
w Michalowie

2

Roziopy skrzyzowanie
Szperowka
Deszkowice

Pierwsze - gory

47

14,80

Trasa nr 2 dowozi uczniow

-

do Szkoiy Podstawowej w

Deszkowice

Suiowie

Pierwsze -

skrzyzowanie
Deszkowice
Pierwsze czternastka
Deszkowice

Pierwsze-Szkoia

Szkota
Podstawowa

w Sutowie
Sui6w-Kolonia
3

2rebce
Sasiadka centrum

Sasiadka -

40

23,00

-

Trasa nr 3 dowozi uczniow

do Szkoiy Podstawowej w
Suiowie

zagrody
Mokrelipie
Szkota
Podstawowa w
Sutowie

Gruszka Duza Kolonia

(skrzyzowanie)
4

63

23,00

Trasa nr 4 dowozi uczniow

do Szkoiy Podstawowej w
Tworyczowie i do Szkoiy
Podstawowej w Suiowie

Kit6w
Szkota
Podstawowa w

Tworyczowie
Suiowiec

Tworyczow
Kolonia

Kaweczyn
Szkota

Podstawowa w

Tworyczowie
Szkota
Podstawowa w

Sutowie
Liczba dzieci

180

dowozonych
Szkota
Podstawowa w
5

Michalowie
Deszkowice

13

7,30

-

Trasa nr 5 odwozi uczniow

ze Szkoiy Podstawowej w

Drugie - Rudki

Michalowie

6

Szkota
Podstawowa w

54

-

31,80

Trasa nr 6 odwozi uczniow

ze Szkoiy Podstawowej w

Suiowie

Sutowie
Kolonia Suiow

£rebce

Sasiadka centrum

Sasiadka -

zagrody
Deszkowice

Pierwsze - gory
Roziopy Szperowka
Deszkowice
Pierwsze -

skrzyzowanie
Deszkowice
Pierwsze -

czternastka
Deszkowice

Pierwsze- Szkoia

7

Szkota
Podstawowa w
Sutowie

33

36,40

Trasa nr 7 odwozi uczni6w

ze Szkoiy Podstawowej w
Kolonia Suiow

2rebce
Sasiadka centrum

Sasiadka -

zagrody

Mokrelipie
Deszkowice

Pien/vsze - gory
Roziopy Szperowka

Suiowie

Deszkowice
Pierwsze -

skrzyzowanie
Deszkowice
Pien/vsze -

czternastka
Deszkowice
Pierwsze- Szkoia

Szkota
Podstawowa w
Sutowie

35

20

Trasa nr 8 odwozi uczniow

ze Szkoiy Podstawowej w
Suiowie i Szkoiy
Podstawowej w
Tworyczowie

Szkota
Podstawowa w

Tworyczowie
Kaweczyn
Kolonia

Tworyczow
Suiowiec
Kitow
Gruszka DuzaKolonia

Szkota
Podstawowa w
Sutowie

Kit6w
Kolonia

Kaweczyn

Tworyczbw
Suiowiec

14

16,40

Trasa nr 9 odwozi ucznibw

ze Szkoiy Podstawowej w
Suiowie

149
Liczba dzieci

odwozonych

•

W dzienny przebieg kilometrow nie sa. wliczane dojazdy z siedziby wykonawcy
do miejsca rozpoczecia kursu.
Z uwagi na ewentualne zmiany organizacyjne pracy szkoiy w trakcie roku
szkolnego oraz ewentualne zmiany ilosci dowozonych uczniow, oszacowana
ilosc dzieci, liczba kursdw i kilometrow ze wzgledu na zmiane trasy moze ulec

•

zmianie.

•

Kody Wspolnego Stownika Zamowieri CPV:

60172000-4; 85312110-3
4.

Termin realizacii zamowienia.

Termin realizacji zamowienia: od 2 wrzesnia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.
5.

Warunki udziatu w postepowaniu.

Warunki udziatu w postepowaniu o zamowienie publiczne oraz opis sposobu
dokonywania oceny spetniania tych warunkdw.
- Wykonawca musi udokumentowa6 posiadanie lub dysponowanie pojazdami niezbednymi
do wykonania zam6wienia w ilosci co najmniej 2 pojazdow zapewniajacych sprawny dow6z i
odwoz uczniow na ww. trasach. W celu potwierdzenia speiniania warunku Wykonawca musi
doiaczyd do oferty kopie dowodow rejestracyjnych wraz z aktuainymi badaniami
technicznymi i polisami OC - co najmniej 2 pojazdy;
- Wykonawca musi speinic warunki szczeg6iowe dotycza.ce srodkow transportu Jakosc

poiazddw musi odpowiadac wvmoqom. kt6re reauluie S 22 Rozporzadzenia Ministra
Infrastrukturv z dnia 31 arudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznvch poiazdow
oraz zakresu ich niezbedneao wvposazenia (Dz. U. z 2016r. Poz. 2022 z oozn. zm.):

a)
b)
c)
d)

Liczba miejsc siedzacych adekwatna do ilosci przewozonych ucznidw,
Zamawiajacy wymaga, aby autobus przeznaczony byi wytacznie do przewozu dzieci.
Przewoz ucznidw nie moze odbywac sie autobusem kursowym na danej linii.
Pojazdy powinny by6 sprawne przez caiy okres wykonywania zamdwienia i
gwarantowac maksimum bezpieczenstwa przewozonych uczni6w,
e) Sprawny system ogrzewania wnetrza w okresie zimowym,
f) Pojazdy winny by6 oznakowane zgodnie z obowia.zuja.cymi przepisami,
g) Pojazdy winny by6 ubezpieczone w zakresie OC i NNW przez caiy okres
wykonywania zamdwienia.

- Wykonawca musi udokumentowad dysponowanie osobami, ktore beda. uczestniczyc w
wykonywaniu zamowienia, w szczeg6lnosci odpowiedzialnych za swiadczenie usiug, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie

^

czynnosci - co najmniej 2 osoby (kierowcy) z kserokopiami dokumentow uprawniaja.cych do
kierowania pojazdami;
Wykonawca. ktorego iakosc poiazddw nie odpowiada wvmoqom. ktore reauluie S 22
Rozporzadzenia Ministra Infrastrukturv z dnia 31 qrudnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznvch poiazdow oraz zakresu ich niezbedneao wvposazenia (Dz. U. z 2016r.
Poz. 2022 z pozn. zm.) oferta zostanie odrzucona.

Ocena speiniania tych warunkow nasta.pi poprzez ocene dokumentow na zasadzie
speinia/nie speinia.
Zamawiaiacv zada wniesienia wadium.

1. Wymagania dotycza.ce wadium:
2. Zamawiajacy zada wniesienia wadium w kwocie 2 000,00 zi (siownie: dwa tysia.ce
ziotych)
3. Wadium wnosi sie przed upiywem terminu skiadania ofert.
4. Wadium moze bye wnoszone w jednej lub kilku formach, tj.:
a. pieniadzu,
b. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdidzielczej kasy oszczednosciowokredytowej, z tym, ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
e. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust.5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

5. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktorego oferta
zostaia wybrana:

a. odmdwi podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie,

b. zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stanie sie niemozliwe z
przyczyn lezacych po stronie wykonawcy .
6. Wadium wnosi sie przed upiywem terminu skiadania ofert. Wadium wnoszone w
pieniadzu wpiaca sie przelewem na rachunek bankowy zamawiajacego nr 75 9632

0006 2003 2900 0345 0003 z tytuiem przelewu „Wadium- §wiadczenie usiug
transportowych w zakresie dowozu ucznidw do szkdi na terenie gminy Suiow w roku
szkolnym 2019/2020".

7. Za date i godzine wniesienia wadium przyjmuje sie date i godzine wpiywu wadium na
wskazany w pkt 6 rachunek bankowy. Uznanie konta Zamawiajacego winno nasta.pic
do dnia 9 sierpnia 2019 r. do godz. 10.00.

8. Oryginat dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium w formach, o ktdrych
mowa pkt.4 lit.b-e wykonawca skiada wraz z oferta..

9. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwiocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyja.tkiem wykonawcy,
ktdrego oferta zostaia wybrana jako najkorzystniejsza.
10. Wykonawcy, ktdrego oferta zostaia wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy
zwraca wadium niezwiocznie po zawarciu umowy w sprawie zamdwienia
publicznego.

11. Zamawiajacy zwraca niezwiocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktdry wycofai
oferte przed upiywem terminu skiadania ofert.

6. Wvkaz oswiadczeh lub dokumentow. iakie maia dostarczvc Wvkonawcv w
celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w

postepowaniu. ktore

sktadaia sie na oferte Wvkonawcv:

Lp.

dokumentu

Wzory
zat^cznikow

potwierdzajacego

SIWZ

Nazwa

Wymagany dokument

1.

Oferta cenowa

Wypeiniony i podpisany formularz ofertowy

1

2.

Wykaz osdb

Wykaz osdb, ktdre beda. uczestniczyc w
wykonywaniu zamdwienia, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za swiadczenie usiug, wraz z
temat
ich
kwalifikacji
informacjami
na
zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci,
oraz informacja o podstawie do dysponowania
tymi osobami - co najmniej 2 osoby (kierowcy) z
kserokopiami dokumentow uprawniajacych do
kierowania pojazdami wobec ktdrych nie
orzeczono
zakazu
wykonywania
zawodu
kierowcy;

2

3.

Wykaz sprzetu

Wykaz niezbednych do wykonania zamdwienia
urzadzen
(pojazdow)
jakimi
dysponuja,.
Wykonawca
powinien
udokumentowac
posiadanie lub dysponowanie ww. sprzetem oraz

3

doiaczvd koDie dowoddw reiestracvinvch wraz z
aktualnvmi badaniami technicznvmi i Dolisami
OC - co naimniei 2 ooiazdv:

Jakosd pojazdow musi odpowiadad wymogom,
ktdre reguluje § 22 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych pojazddw oraz
zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z
2016 r. Poz. 2022 z pdzn. zm.)

4

UPRAWNIENIA
4.

Licencja

Kserokopia licencji na wykonywanie przewozu

Zaiacznik

osobowego;

zewnetrzny

SYTUACJA FINANSOWA
Polisa

5.

Opiacona polisa, a w przypadku jej braku, inny
dokument potwierdzaj^cy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziaialnosci zwiazanej z
przedmiotem zamowienia.

Zaiacznik
zewnetrzny

WADIUM

6.

Potwierdzenie

Dokument

Wniesienia wadium

potwierdzaja^cy wniesienie
postepowaniu wadium

wymaganego

w

Zaiacznik
zewnetrzny

7. Sposob porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami

Wyjasnienia dotycza_ce ogioszenia udzielane beda_ z zachowaniem nastepujqcych
zasad:

1. Kazdy Wykonawca ma prawo zwrocic sie do Zamawiajacego o wyjasnienie.
Zamawiajacy obowia_zany jest niezwiocznie jednak nie pozniej niz na 2 dni przed
terminem skiadania ofert udzielic wyjasnieh, pod warunkiem, ze wniosek o
wyjasnienie tresci wpiynaj do zamawiajacego nie pozniej niz do kohca dnia, w ktorym
upiywa poiowa wyznaczonego terminu skiadania ofert.
Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci ogioszenia wpiynaj po upiywie terminu skiadania
wniosku lub dotyczy udzielonych wyjasnieh, Zamawiajacy moze udzielic wyjasnieh
albo pozostawic wniosek bez rozpoznania.Przediuzenie terminu skiadania ofert nie
wpiywa na bieg terminu skiadania wniosku.
2.

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy
przekazuja. e-mailem. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Zamawiajacy
zastrzega sobie jednak w przypadku, gdy informacje przekazane zostana, e-mailem,
kazda ze stron na zadanie drugiej musi potwierdzic te informacje.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawcy,
zamawiajacy domniema, iz pismo wysiane przez Zamawiajacego e-mailem zostaio
dor^czone w sposob umozliwiaja_cy zapoznanie sie Wykonawcy z tresci^ pisma.
Pisemnie: Suiow 63, 22-448 Suiow;

Faksem: 84 6826227 lub e-mail: uq(5)sulow.pl z powiadomieniem telefonicznym
pod nr 84 6826846

Powyzsza zasada porozumiewania sie (tj. e-mail) nie bedzie miaia zastosowania do
dokumentow, oswiadczeh lub peinomocnictw skiadanych w odpowiedzi na wezwanie
dokonane przez Zamawiajacego, ze wzgledu na koniecznosc zachowania formy
tychze oswiadczeh lub dokumentow.
3. Osoby uprawnione do porozumiewania sie z Wykonawcami:
Maigorzata Chmielewska - Kierownik Referatu Rozwoju

8. Opis sposobu przvqotowania oferty.

1. Oferte stanowia, iacznie: wypeiniony i podpisany przez Wykonawce formularz „Oferta
cenowa", ktdrego wzdr stanowi zaiacznik nr 1.
2. Do oferty zaiacza sie oswiadczenia i dokumenty Wykonawcy wyszczegdinione w
rozdziale 6, tabela pkt 1 - 6, ktdre iacznie sktadaja. sie na oferte.
3. Wykonawca moze ziozyc tylko jedna, oferte.
4. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztdw udziaiu w postepowaniu.
5. Oferta wraz ze stanowia.cymi jej integralna. czesc zaiacznikami musi bye sporzadzona
przez Wykonawce scisle wediug zawartych powyzej postanowien w oparciu o wzory
dokumentdw doiaczonych do ogioszenia.
6. Oferta musi byd napisana w jezyku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub
recznie diugopisem badz niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym. Dokumenty
sporzadzone w jezyku obcym nalezy ziozyd wraz z tiumaczeniem na jezyk polski,
poswiadczonym przez Wykonawce.
7. Zaleca sie, aby oferta byta ztozona na kolejno ponumerowanych stronach, a
numeracja stron powinna rozpoczynad sie od nr 1, umieszczonego na pierwszej
stronie oferty; Zamawiajacy nie wymaga numerowania czystych stron.

8. Kazda strona oferty powinna bye parafowana przez osobe uprawniona. do
skiadania oswiadczenia woli w imieniu Wykonawcy; Zamawiajacy nie wymaga
podpisywania czystych stron.
9. Oferta wraz ze stanowiacymi jej integralna. czesc zatacznikami musi byd
podpisana w miejscach do tego przeznaczonych.
10. Zamawiajacy uznaje, ze podpisem jest: ziozony wiasnorecznie znak, z ktdrego
mozna odczytac imie i nazwisko podpisujacego, a jezeli ten znak jest nieczytelny lub
nie zawiera peinego imienia i nazwiska, to znak musi byd uzupeiniony napisem (np. w
formie pieczeci), z ktdrego mozna odczytac imie i nazwisko podpisujacego.
11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty musza. byd parafowane przez osobe
(osoby) podpisujaca. oferte ' opatrzone datami ich dokonania.
12. W przypadku, gdyby oferta zawieraia informacje, stanowiace tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca winien w sposdb nie budzacy wa.tpliwo§ci zastrzec, ktdre sposrdd
zawartych w ofercie informacji stanowia. tajemnice przedsiebiorstwa. Informacje te
winny byd umieszczone w osobnym wewnetrznym opakowaniu, trwale ze soba.
poiaczone i ponumerowane z zachowaniem cia.giosci numeracji stron oferty.
Wykonawca nie moze zastrzec nastepujacych informacji zawartych w ofertach:
nazwy (firmy) i adresu wykonawcy, informacji dotycza.cych ceny, terminu wykonania
zamdwienia, okresu gwarancji i warunkdw piatnosci zawartych w ofercie.
13. Wykonawca jest zobowiazany wskazad w ofercie czesci zamdwienia, ktdrych
wykonanie zamierza powierzyc podwykonawcom (jezeli dotyczy) z podaniem nazwy
/firmy/ proponowanego podwykonawcy.
14. Wykonawca zamieszcza oferte w zabezpieczonej i nieprzezroczystej, opieczetowanej
(piecza.tka. oferenta podaja.ca. peina. nazwe oraz adres firmy) kopercie lub
opakowaniu. Na kopercie Wykonawca powinien wpisad swdj adres i nazwe.
Koperta powinna bye zaadresowana nastepujaco:

OFERTA NA ZADANIE

pn. „Swiadczenie ustug transportowych w zakresie dowozu uczniow do szkot
na terenie gminy Sutow w roku szkolnym 2019/2020".
15. W przypadku nieprawidtowego zaadresowania koperty, Zamawiajacy nie bierze
odpowiedzialnosci za zie skierowanie przesyiki lub jej przedterminowe otwarcie.
Oferta taka nie wezmie udziaiu w postepowaniu.

#^

16. Oferte otrzymana. po terminie okreslonym w rozdziale 9, Zamawiajacy niezwiocznie
zwrdci Wykonawcy.
17. Dokumenty sa. skiadane w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z
oryginaiem przez Wykonawce.
18. Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na kazdej stronie kopii
oswiadczenia za zgodnosc z oryginaiem i ziozenie podpisu osoby/osdb uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem
rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
19. Gdy przedstawiona kopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie budziia
wqtpliwosc, co do jej prawdziwosci, Zamawiajacy moze zazadad przedstawienia
oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu.

9. Mieisce oraz termin sktadania ofert.

Oferty nalezy skiadac w siedzibie Zamawiajacego, pokdj nr 1 (sekretariat)
do dnia 9 sierpnia 2019 r. do qodzinv 10.00.

10. Krvterium wvboru:
Cena: 100%

11. Wvnik postepowania.

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o uniewaznieniu postepowania Zamawiajacy
powiadomi Wykonawcdw.

2. Zamawiajacemu przysiuguje prawo zamkniecia niniejszego postepowania bez wybierania
ktdrejkolwiek z ofert.

12. Postanowienia kohcowe

Do spraw nieuregulowanych maja. zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

13. Zaiaczniki

Zai^cznikami do niniejszego dokumentu sa;
Nazwa zai^cznika

Nr
1.

Oferta cenowa

2.

Wzor wykazu osob

3.

Wzor wykazu sprzetu

4.

Oswiadczenie

5.

Projekt umowy

Suiow. dnia 2019-07-29

Sporza.dziia:
Maigorzata Chmielewska

