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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:180295-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Ruda Śląska: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2015/S 099-180295
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Miasto Ruda Śląska
pl. Jana Pawła II nr 6
Osoba do kontaktów: Anna Bokisz
41-709 Ruda Śląska
POLSKA
Tel.: +48 322449094
E-mail: zamowienia@ruda-sl.pl
Faks: +48 322487348
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.rudaslaska.bip.info.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Środowisko
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Edukacja

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Transport dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek
oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
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Usługi
Kategoria usług: nr 2: Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty
Kod NUTS PL22
II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Transport dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska do szkół
i placówek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.
Część I. Transport dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska do przedszkoli w
Rudzie Śląskiej.
Część II. Transport dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska do szkół w Rudzie
Śląskiej.
Część III. Transport dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska do Zespołu Szkół
Nr 3 Specjalnych im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej.
Część IV. Transport dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska do szkół i
placówek oświatowych w innych miastach Śląska.
Usługa będzie wykonywana w dni zajęć dydaktyczno-wychowawczych w okresie od 1 września 2015 r.
do 24 czerwca 2016 r. Przystanki zlokalizowane będą w miarę możliwości najbliżej miejsca zamieszkania
dziecka. Dokładne rozmieszczenie przystanków jak również trasy i godziny odjazdów samochodu dowożącego
dzieci zostaną uzgodnione z wybranym Wykonawcą po podpisaniu umowy i po sporządzeniu planów zajęć.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (Załączniki od
8a do 8d).

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60112000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 716 000 PLN

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na zwiększeniu ilości
kilometrów maksymalnie do 25 %. Zamawiający zastrzega, iż z przewidywanego prawa opcji może nie
skorzystać. Ponadto podstawowa (bez prawa opcji) ilość kilometrów może ulec zmniejszeniu o 25 %,
w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, wynikających z uwarunkowań poszczególnych
placówek.
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II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.9.2015. Zakończenie 24.6.2016
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Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Transport dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska do przedszkoli w Rudzie
Śląskiej
1)
Krótki opis
Transport dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Ruda Śląska do przedszkoli oraz z powrotem
do przystanku najbliższego miejscu zamieszkania dziecka, organizowany w dni zajęć dydaktycznowychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 r.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60112000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 63 750 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.9.2015. Zakończenie 24.6.2016

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kwota (szacunkowa wartość zamówienia) podana w pkt 3) obejmuje prawo opcji.

Część nr: 2
Nazwa: Transport dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska do szkół w Rudzie Śląskiej
1)
Krótki opis
Transport dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Ruda Śląska do szkół w Rudzie Śląskiej oraz z
powrotem do przystanku najbliższego miejscu zamieszkania dziecka, organizowany w dni zajęć dydaktycznowychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 r.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60112000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 377 000 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.9.2015. Zakończenie 24.6.2016

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kwota (szacunkowa wartość zamówienia) podana w pkt 3) obejmuje prawo opcji.

Część nr: 3
Nazwa: Transport dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska do Zespołu Szkół Nr 3
Specjalnych im. św. Łukasza
1)
Krótki opis
Transport dzieci niepełnosprawnych (z wyłączeniem dzieci z oddziałów przedszkolnych) z terenu Miasta Ruda
Śląska do Zespołu Szkół Nr 3 Specjalnych im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej oraz
z powrotem do przystanku najbliższego miejscu zamieszkania dziecka, organizowany w dni zajęć dydaktycznowychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 r.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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60112000
3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 101 500 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.9.2015. Zakończenie 24.6.2016

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kwota (szacunkowa wartość zamówienia) podana w pkt 3) obejmuje prawo opcji.

Część nr: 4
Nazwa: Transport dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek
oświatowych w innych miastach Śląska
1)
Krótki opis
Transport dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych w innych
miastach Śląska oraz z powrotem do przystanku najbliższego miejscu zamieszkania dziecka, organizowany w
dni zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 r.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60112000

3)

Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 173 750 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.9.2015. Zakończenie 24.6.2016

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kwota (szacunkowa wartość zamówienia) podana w pkt 3) obejmuje prawo opcji.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część I – 1 500,00 zł. Część II – 6 000,00 zł. Część
III – 2 000,00 zł. Część IV – 4 000,00 zł 1.1. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późniejszymi
zmianami). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: ING
Bank Śląski S.A. Oddział Ruda Śląska nr: 71105012141000001001090628. Uwaga: Wadium w tej formie
uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego
przed upływem terminu składnia ofert. 2.1. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w
oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób,
aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz
z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty
dokumentów). 2.2. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 2.7. lit. a. 2.3. Wykonawcy, którego oferta zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2.4. Zamawiający
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zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania
ofert. 2.5. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium zgodnie z zapisem pkt 2.2., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana
jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 2.6.
Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2.7. Zamawiający zatrzyma
wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3
ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyrazi zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej; b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania
umowy na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na
zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - zawarcie umowy w sprawie niniejszego
zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Wykonawca będzie rozliczał należność za wykonanie usługi w terminach miesięcznych.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zamawiający dopuszcza złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Zamawiający zobowiązuje grupę Wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie do zawarcia
umowy regulującej ich współpracę.

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawcy ubiegający się
o zamówienie, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. W celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z ofertą należy
dołączyć: 1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – zgodnie
z załącznikiem nr 2 do SIWZ; 1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1.3. aktualne zaświadczenie właściwego
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert; 1.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert; 1.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
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ofert; 1.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.7. aktualną
informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy, wystawioną
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: w przypadku Wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8
oraz 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca
składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i
11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w
przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22
ust. 1 ustawy dotyczące: 2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:
2.1.1.Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na transporcie
drogowym osób – obszar prowadzenia przewozu osób – Rzeczpospolita Polska. W celu oceny spełniania przez
Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:
a) licencję na wykonywanie transportu drogowego osób – obszar prowadzenia przewozu osób – Rzeczpospolita
Polska. 3. Odstępstwo co do niektórych dokumentów, w przypadku składania oferty przez Wykonawcę, który
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP. 3.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 3.1.1. w
pkt.1: 1.2 do 1.4. i 1.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości, b) 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, c) nie orzeczono wobec niego zakazu
ubiegania się o zamówienie; 3.1.2. w pkt.1: 1.5. i 1.7. - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz pkt 10 i 11ustawy. 3.2. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 3.1.1. lit a i c
oraz w pkt 3.1.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3.1.1. lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert. 3.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3.1.1. i 3.1.2.,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Pkt 3.2. stosuje się odpowiednio.
3.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu. 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej
oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod warunkiem, że taka oferta
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będzie spełniać wymagania opisane w rozdz. X SIWZ. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w pkt 1.1. do 1.7. oraz 7.3. niniejszej
sekcji ogłoszenia. Uwaga: w przypadku spółek cywilnych:
— dokumenty z pkt 1.3 - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego - należy złożyć
zarówno dla każdego z przedsiębiorców tworzących spółkę cywilną (w zakresie podatku dochodowego od osób
fizycznych), jak i dla samej spółki (w zakresie podatku VAT), - dokumenty z pkt 1.4 – aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego –
należy złożyć zarówno dla każdego z przedsiębiorców tworzących spółkę cywilną, jak i dla samej spółki.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Opis sposobu dokonania
oceny spełniania warunku: Wykonawca, niezależnie od części zamówienia, na które składa ofertę, musi być
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę
warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: a) 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. Jeżeli
z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, które w wystarczający sposób
potwierdzają spełnianie opisanego wyżej warunku, może przedstawić inne dokumenty, które w wystarczający
sposób potwierdzają spełnianie opisanego warunku. (art. 26 ust. 2c ustawy). Jeżeli Wykonawca wskazując
spełnianie warunku, o których mowa, polega na zasobach innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy,
Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów, o których wyżej mowa, dotyczących tych podmiotów.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. posiadania wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: 1.1. Wykonawca,
niezależnie od części zamówienia, na które składa ofertę, musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/
wykonuje należycie co najmniej 2 usługi polegające na transporcie osób na łączną kwotę min. 50 000,00 zł
brutto. W przypadku usług wykonywanych i nie zakończonych należy podać kwotę usług wykonanych. Wartość
ta będzie brana pod uwagę przy analizie spełniania warunku. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę
warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: a) wykaz
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których
usługi zostały wykonane (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie. Pod pojęciem głównych usług Zamawiający rozumie usługi polegające
na transporcie osób, w przedmiocie, ilości oraz wartości niezbędnej do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia opisanego powyżej. Dowodami, o których mowa powyżej są: 1) poświadczenie, z tym że w
odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,
o którym wyżej mowa. Uwaga: W przypadku, gdy Zamawiający – Miasto Ruda Śląska - jest podmiotem, na
rzecz którego usługi wskazane w załączniku nr 4 do SIWZ zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 2. dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
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Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku. 2.1. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje
lub będzie dysponował) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: dla Części I: co najmniej 2 kierowcami,
spełniającym wymagania określone w art. 39a ust 1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.), dla Części II: co najmniej 9 kierowcami, spełniającymi wymagania
określone w art. 39a ust 1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz.
1414 z późn. zm.), dla Części III: co najmniej 3 kierowcami, spełniającymi wymagania określone w art.
39a ust 1 ustawy z dnia 06.09.2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.),
dla Części IV: co najmniej 3 kierowcami, spełniającymi wymagania określone w art. 39a ust 1 ustawy z
dnia 06.09.2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.). Uwaga: W przypadku
składania oferty na więcej niż jedną część należy wykazać dysponowanie liczbą kierowców odpowiadającą
sumie dla poszczególnych części. Niespełnienie tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z całego
postępowania (wszystkich zadań). W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa
powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: a) wykaz osób, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia (wystarczające będzie wykazanie wyłącznie osób, o których mowa powyżej),
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami –
zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ; b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 2.2. Wykonawca musi
wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednim potencjałem technicznym w celu
wykonania zamówienia tj. przynajmniej: dla Części I: 2 pojazdami, w tym: 1 pojazd z liczbą miejsc siedzących
dla minimum 15 osób (łącznie z kierowcą); siedzenia dla dzieci winny być wyposażone w bezwładnościowe
pasy bezpieczeństwa,1 pojazd z liczbą miejsc siedzących dla minimum 18 osób (łącznie z kierowcą) oraz
bezpiecznym miejscem do przewiezienia dwóch uczniów na wózku inwalidzkim; siedzenia dla dzieci winny być
wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa; pojazd powinien być wyposażony w podnośnik lub
podjazd/najazd lub nisko usytuowane wejście do pojazdu, dla Części II: 9 pojazdami, w tym: 1 pojazd z liczbą
miejsc siedzących dla minimum 25 osób (łącznie z kierowcą); siedzenia dla dzieci winny być wyposażone w
bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, 2 pojazdy z liczbą miejsc siedzących dla minimum 21 osób (łącznie
z kierowcą); siedzenia dla dzieci winny być wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, 2 pojazdy
z liczbą miejsc siedzących dla minimum 19 osób (łącznie z kierowcą) każdy; siedzenia dla dzieci winny być
wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, 3 pojazdy z liczbą miejsc siedzących dla minimum 18
osób (łącznie z kierowcą) oraz bezpiecznym miejscem do przewiezienia dwóch uczniów na wózku inwalidzkim;
siedzenia dla dzieci winny być wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa; pojazd powinien być
wyposażony w podnośnik lub podjazd/najazd lub nisko usytuowane wejście do pojazdu, 1 pojazd z liczbą
miejsc siedzących dla minimum 15 osób (łącznie z kierowcą) oraz bezpiecznym miejscem do przewiezienia
dwóch uczniów na wózku inwalidzkim; siedzenia dla dzieci winny być wyposażone w bezwładnościowe pasy
bezpieczeństwa; pojazd powinien być wyposażony w podnośnik lub podjazd/najazd lub nisko usytuowane
wejście do pojazdu, dla Części III: 3 pojazdami z liczbą miejsc siedzących dla minimum 21 osób (łącznie z
kierowcą) każdy; siedzenia dla dzieci winny być wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, dla
Części IV: 3 pojazdami z liczbą miejsc siedzących dla minimum 12 osób (łącznie z kierowcą) każdy; siedzenia
dla dzieci winny być wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa (w tym 2 pojazdy z bezpiecznym
miejscem do przewożenia ucznia na wózku inwalidzkim; pojazdy powinny być wyposażony w podnośnik lub
podjazd/najazd lub nisko usytuowane wejście do pojazdu). Uwaga: W przypadku składania oferty na więcej niż
jedną część należy wykazać dysponowanie liczbą pojazdów odpowiadającą sumie dla poszczególnych części.
Niespełnienie tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z całego postępowania (wszystkich zadań).
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany
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jest przedłożyć wraz z ofertą: a) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami –
załącznik nr 6 do SIWZ.
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 91
2. Aspekt ekologiczny. Waga 9

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
AP.271.41.2015

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 30.6.2015 12:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 3,54 PLN
Warunki i sposób płatności: W przypadku pobierania SIWZ w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego
płatność w kasie w pokoju nr 13.

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.6.2015 - 12:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
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Warunki otwarcia ofert
Data: 30.6.2015 - 12:30
Miejscowość:
Urząd Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska - sala 211
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Maj 2016 r.
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe
1. Zamówienie należy zrealizować w terminie: od dnia 01.09.2015 r. do dnia 24.06.2016 r. z zastrzeżeniem,
iż umowę uznaje się za wykonaną również w przypadku wyczerpania kwoty wynagrodzenia wykonawcy,
określonej w § 5 ust. 1 umowy. 2. W zakresie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 2.2 do 2.4.
(opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków) rozdziału XII SIWZ, sekcja III.2.2) oraz III.2.3) niniejszego
ogłoszenia, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia. Zobowiązanie takie należy złożyć w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez podmiot udostępniający zasoby. 2.1. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, opisanych
w pkt. 2.2 do 2.4. rozdziału XII SIWZ, sekcja III.2.2) oraz III.2.3) niniejszego ogłoszenia, polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych powyżej w pkt. 2 (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy), Zamawiający,
w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla
należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu
dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu,
przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z
innym podmiotem; d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 2.2. Żądanie
dokumentów jw. nastąpi w przypadku, gdy Wykonawca nie udowodni w wystarczający sposób dysponowania
zasobami innego podmiotu niezbędnymi do należytego wykonania zamówienia. 2.3. Podmiot, który zobowiązał
się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów
nie ponosi winy. 3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, a opisanych w pkt 2.2 do 2.4. rozdziału XII SIWZ, sekcja III.2.2) oraz III.2.3) niniejszego ogłoszenia
(opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych powyżej w pkt 2 (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy), a podmioty te będą brały udział w realizacji
części zamówienia, wymagane jest przedłożenie w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których
mowa w pkt 1 ( sekcja III.2.1) pkt 1.1. do 1.7.). 3. Inne oświadczenia i dokumenty, które należy przedłożyć wraz
z ofertą. 3.1. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem
umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń-na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem
nr 1a, b, c, d do SIWZ. 3.2. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/
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cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii,
potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 3.3. 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 – zgodnie z załącznikiem nr 7 SIWZ. 3.4. W przypadku wniesienia
wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu.
3.5.W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium – zgodnie z pkt. 2.1. Rozdziału XVI SIWZ. 4. Potwierdzenie spełniania
warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie wymaganych
oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 – 1 (zero jedynkowym tj. spełnia – nie spełnia), nie spełnienie chociażby jednego z postawionych warunków udziału
spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 5. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę, w
celu wykazania spełniania warunków, dokumentów, w których występuje waluta inna niż polska, w celu jej
przeliczenia stosowany będzie: - średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej, - średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień
opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia
jest sobota. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia tj. transporcie
dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych, w
wysokości do 30 % wartości zamówienia podstawowego. Wartość podana w sekcji II.2.1) zawiera przewidziane
prawo opcji, a nie zawiera przewidzianych zamówień uzupełniających. Maksymalna wartość do jakiej
Zamawiający przewidział udzielenie zamówień uzupełniających wynosi 214 800,00 zł (netto).
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze
środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art.
179 – 198 g ustawy). 2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują wykonawcy, uczestnikowi
konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 3. Środki ochrony
prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ),
przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony
prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 4. Terminy wnoszenia odwołań: 4.1.
Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób. 4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień
SIWZ, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt.
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4.1. i 4.2. wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Odwołanie
przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy. 5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5.2. Odwołanie wnosi
się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
a) nie zawiera braków formalnych; b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do
wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania). 5.4. Odwołujący przesyła kopię
odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać
się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed
upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faxu lub drogą elektroniczną. 6. Na orzeczenie Izby stronom
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 6.1. W postępowaniu toczącym
się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy pzp nie stanowią inaczej. 6.2. Skargę wnosi się do
sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 6.3. W
terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może
także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje
się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.
6.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów,
a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części. 6.5. W postępowaniu
toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi
żądaniami.
VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.5.2015
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