Znak sprawy: SZS/PN/2/13

Szkolny Związek Sportowy w Radomiu
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie
przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 907.)

na ,,Transport dzieci i ich opiekunów na pływalnie w roku 2013”
Ogłoszenie zamieszczono w dniu 21.08.2013 r:

-

w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: http://www.portal.uzp.gov.pl pod nr 166455 -

2013

na stronie internetowej zamawiającego: http://szsradom.strefa.pl

-

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego – Szkolny Związek Sportowy w Radomiu,
26-601 Radom ul. Młynarska 17 pod nr 111

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkolny Związek Sportowy w Radomiu, ul. Młynarska 17, 26-600 Radom,
woj. mazowieckie, tel. 0-48 385 14 38, faks 0-48 385 14 38.



Adres strony internetowej zamawiającego: szsradom@interia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Transport dzieci i ich opiekunów na
pływalnie w roku 2013.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia są usługi przewozowe polegające na przewozie dzieci i ich opiekunów ze szkół
podstawowych z terenu miasta Radomia na pływalnie Orka i Delfin i Neptun w Radomiu i z powrotem
do szkół. 2. Usługi przewozowe realizowane będą od poniedziałku do piątku za wyjątkiem sobót,
niedziel oraz świąt wypadających w tych okresach. Zestawienie tras przewozu, ilości dzieci oraz

godziny przewozu stanowi załącznik nr 1do projektu umowy. 3. Dzieci winny być przewożone ze szkół
na pływalnie w godzinach ustalonych w tygodniowym harmonogramie (załącznik nr 1 do projektu
umowy), i z powrotem po zajęciach nauki pływania( czas zajęć 45 min plus 15 min na ubranie i
wysuszenie), 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w ilości przewożonych
dzieci, oraz ilości kursów w rozkładzie jazdy przewozu, a także godzin przewozu, spowodowanych
zmianą planu zajęć szkolnych w danej szkole lub na danej pływalni, 5. Godziny podstawienia autokaru
w miejscu odwozu na pływalnie przed planowanym rozpoczęciem zajęć będą uzgodnione z
przewoźnikiem (ok. 40min. wcześniej)z uwzględnieniem harmonogramu stanowiącego załącznik nr 1
do projektu umowy..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego o którym mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.
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: 20.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM



Informacja na temat wadium: Zamawijący nie wymaga wniesienia wadium.

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

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie, że 1.1. Wykonawca posiada
Zezwolenie ( licencje) o którym mowa w art. 5 Ustawy o transporcie drogowym z dnia 06
września 2001r. (Dz. U z 2012 r. poz. 1265 brzmienie15.VIII 2013) ważne przez cały okres
realizacji przedmiotu zamówienia. 1.2. Wykonawca posiada uprawnienia do występowania w

obrocie prawnym i prowadzenia działalności w zakresie objętym niniejszym zamówieniem 1.3.
Wykonawca posiada certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym
osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. (Dz. U z 2012 r. poz. 1265 brzmienie15.VIII
2013) Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą zero - jedynkową. Oznacza to, że
wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego
dokumentu lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie
art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).



III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu. Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do
SIWZ wzór oświadczenia. Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą zero jedynkową. Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być
brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez
Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).



III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie, że Wykonawca posiada środki
transportu - autokary co najmniej 6 szt. powyżej 40 miejsc siedzących przeznaczonych do
przewozu osób. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie
załączonych do oferty dokumentów tj . zezwolenia dopuszczającego pojazd do ruchu. W
przypadku nie dołączenia wymaganych dokumentów oferta zostanie wykluczona i odrzucona z
postępowania.



III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

3.2 Należy wykazać że Wykonawca dysponuje co najmniej 6 kierowcami z wymaganymi
kwalifikacjami do prowadzenia pojazdów (uprawnienia kategorii D). Zamawiający dokona
oceny spełnienia tego warunku na podstawie załączonych do oferty dokumentów. W przypadku
nie dołączenia wymaganych dokumentów oferta zostanie wykluczona i odrzucona z
postępowania.



III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że posiadania
polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obowiązującej
podczas całego okresu obowiązywania umowy. W przypadku jeśli okres obowiązywania
aktualnej polisy kończy się przed okresem obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązuje się
wznowić polisę w taki sposób aby obowiązywała do zakończenia okresu Umowy. W tym
zakresie Wykonawca zobowiązuje się złożyć odpowiednie oświadczenie

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;



wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;



oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień;



opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.



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;



wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.



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:



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;



nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;



nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 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;

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: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://szsradom.strefa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkolny Związek
Sportowy 26-601 Radom ul. Młynarska 17.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Szkolny Związek Sportowy 26-601 Radom ul. Młynarska 17 piętro
II pok. Nr 2.
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: .
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

(-) Jarosław Ludwiński
Prezes Zarządu

