Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.rozdrazew.pl

Przewóz środkami transportu Wykonawcy uczniów do Zespołu Szkół Publicznych w
Rozdrażewie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum ul. Krotoszyńska 42 ,Publicznego
Przedszkola w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska 9a oraz uczniów do Zespołu Szkół
Specjalnych w Krotoszynie ul. Ostrowska 49 i po zakończeniu nauki szkolne, zajęć
przedszkolnych do miejsca zamieszkania
Numer ogłoszenia: 174207 - 2015; data zamieszczenia: 26.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rozdrażew , ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew, woj.
wielkopolskie, tel. 062 7221305, faks 062 7221370.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.rozdrazew.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz środkami transportu
Wykonawcy uczniów do Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie Szkoła Podstawowa i
Gimnazjum ul. Krotoszyńska 42 ,Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie ul. Krotoszyńska
9a oraz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie ul. Ostrowska 49 i po
zakończeniu nauki szkolne, zajęć przedszkolnych do miejsca zamieszkania.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest: Usługa dowożenia uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum na zajęcia
lekcyjne, przedszkolaków na zajęcia przedszkolne oraz odwożenie uczniów i przedszkolaków
do miejsca zamieszkania, w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
Realizacja przewozów w dniach nauki szkolnej, a także w dniach innych niż dni nauki
szkolnej - rekolekcje, odpracowania dni nauki w innych terminach, święta szkolne itp.,

których konieczność wynika z organizacji roku szkolnego - według rozkładu okazjonalnego,
uzgodnionego z Zamawiającym. Liczba kilometrów dziennie a/ rano pierwszy kurs autobusu
34 km od poniedziałku do piątku b/ rano drugi kurs autobusu 18 km od poniedziałku do
piątku c/ po południu pierwszy kurs autobusu 15,5 km od poniedziałku do piątku c/ po
południu drugi kurs autobusu 29,5 km od poniedziałku do piątku d/ po południu trzeci kurs
autobusu 25 km od poniedziałku do piątku e/ po południu czwarty kurs autobusu - bus 6 km
od poniedziałku do piątku. Minimalny stan posiadania autobusów Autobusy zarejestrowane:
jeden na co najmniej 60 osób w tym co najmniej 45 miejsc siedzących, drugi na co najmniej
70 osób w tym co najmniej 55 miejsc siedzących, autobus- bus zarejestrowany na co najmniej
14 osób. Liczba autobusów rano - 2 wyjazd autobusów w porze umożliwiającej dojazd
dzieciom i młodzieży na zajęcia do szkoły, przedszkola w Rozdrażewie na godz.750 i na
godz. 820 do Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie. Liczba autobusów po południu - 3 w
tym 1autobus - bus autobusy rozwożą dzieci i młodzież do miejsca zamieszkania. Przedmiot
zamówienia nie może być w jakiejkolwiek części powierzony przez wykonawcę do
wykonania przez podwykonawców. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Główny
przedmiot - 60.11.31.00-4. RANO 1. Autobus - zarejestrowany na co najmniej 60 osób w tym
co najmniej 45 miejsc siedzących ROZKŁAD JAZDY DLA ZSP W ROZDRAŻEWIE: godz.
miejscowość 7.00 WOLENICE - /przysta. autobus./ 7.04 DZIELICE - szkoła 7.05 DZIELICE
- /przysta.autobus./ 7.07 DZIELICE - /posesja 62A/ 7.09 DZIELICE - /posesja 73/ 7.12
DZIELICE - /krzyż. R-żew - Dzielice - Wolenice-Dębow./ 7.14 ROZDRAŻEW ul. 25
stycznia - /posesja 15/ 7.15 ROZDRAŻEW ul. 25 Stycznia - /posesja 11/ 7.20 ROZDRAŻEW
- ZSP 7.30 GRĘBÓW - /centrum wsi przyst. autobus./ 7.33 GRĘBOW - ujazdy 7.35
TRZEMESZNO - przyst. autobus./posesja 54/ 7.36 TRZEMESZNO - /przyst. autobus./ 7.41
ROZDRAŻEW - przedszkole 7.45 ROZDRAŻEW - ZSP 8.20 KROTOSZYN-Szkoła
specjalna Objaśnienia: kursuje od poniedziałku do piątku - w dni nauki szkolnej 2. Autobus zarejestrowany na co najmniej 70 osób /w tym co najmniej 55 miejsc siedzących/ ROZKŁAD
JAZDY DLA ZSP W ROZDRAŻEWIE: godz. miejscowość 7.00 DĄBROWA 7.05
CHWAŁKI - przyst. autobus 7.10 ROZDRAŻEW - ZSP 7.15 ROZDRAŻEW ul. Kościuszki
/przyst. autobus./ 7.20 ROZDRAŻEWEK /pętla/ 7.22 ROZDRAŻEWEK / posesja nr 16/ 7.26
ROZDRAŻEWEK /posesja nr 11/ 7.29 MACIEJEW /Skrzyżowanie pod lasem/ 7.33
MACIEJEW /centrum wsi - przyst.autob./ 7.36 MACIEJEW /posesja nr 3/ 7.42
ROZDRAŻEW - przedszkole 7.50 ROZDRAŻEW ZSP /przesiadka do szkoły specjalnej/
Objaśnienia: kursuje od poniedziałku do piątku - w dni nauki szkolnej PO POŁUDNIU 1.
Autobus - zarejestrowany na co najmniej 60 osób / w tym co najmniej 45 miejsc siedzących/
ROZKŁAD JAZDY DLA ZSP W ROZDRAŻEWIE: godz. miejscowość 1300
ROZDRAŻEW - ZSP 1305 PRZEDSZKOLE W ROZDRAŻEWIE 1310 ROZDRAŻEW ul.
Kościuszki 1315 ROZDRAŻEWEK (pętla, przystanek autobus.) 1320 ROZDRAŻEW
(posesja nr 16) 1325 ROZDRAŻEWEK (posesja nr 11) 1330 MACIEJEW (skrzyżow. pod
lasem) 1335 MACIEJEW (centrum wsi, przyst. autobus. ) 1340 MACIEJEW (posesja nr 3)
1345 TRZEMESZNO (przyst. autobus.) 1350 ROZDRAŻEW - ZSP Objaśnienia: kursuje od
poniedziałku do piątku - w dni nauki szkolnej 2. Autobus - zarejestrowany na co najmniej 60
osób / w tym co najmniej 45 miejsc siedzących/ ROZKŁAD JAZDY DLA ZSP W
ROZDRAŻEWIE: godz. miejscowość 13.20 KROTOSZYN SZK. SPECJ. 13.40
ROZDRAŻEW - ZSP /przesiadka dzieci ze szkoły specjalnej/ 13.45 CHWAŁKI (przystanek
autobus.) 13.50 DĄBROWA 13.55 ROZDRAŻEW - ZSP 14.00 ROZDRAŻEW ul. 25
stycznia - /posesja 11/ 14.01 ROZDRAŻEW ul. 25 Stycznia - /posesja 15/ 14.03 DZIELICE
/krzyż. R-żew - Dzielice - Wolenice - Dębow./ 14.06 DZIELICE /posesja 73/ 14.08
DZIELICE /posesja 62A/ 14.10 DZIELICE /przystanek autobus./ 14.15 WOLENICE
Objaśnienia: Kursuje: piątek - w dni nauki szkolnej 3. Autobus - zarejestrowany na co
najmniej 60 osób / w tym co najmniej 45 miejsc siedzących/ ROZKŁAD JAZDY DLA ZSP

W ROZDRAŻEWIE: godz. miejscowość 14.20 KROTOSZYN SZK. SPECJ. 14.40
ROZDRAŻEW/przesiadka dzieci ze szkoły specjalnej/ 14.45 CHWAŁKI 14.50 DĄBROWA
14.55 ROZDRAŻEW - szkoła 15.00 ROZDRAŻEW ul. 25 stycznia - /posesja 11/ 15.01
ROZDRAŻEW ul. 25 Stycznia - /posesja 15/ 15.03 DZIELICE /krzyż. R-żew - Dzielice Wolenice - Dębow./ 15.06 DZIELICE /posesja 73/ 15.08 DZIELICE /posesja 62A/ 15.10
DZIELICE /przystanek autobus./ 15.15 WOLENICE Objaśnienia: Kursuje: poniedziałek,
wtorek, środa, czwartek - w dni nauki szkolnej 4. Autobus - zarejestrowany na co najmniej 70
osób / w tym co najmniej 55 miejsc siedzących/ ROZKŁAD JAZDY DLA ZSP W
ROZDRAŻEWIE: godz. miejscowość 13.40 ROZDRAŻEW - ZSP /przesiad. ze szkoły
specjalnej/ 13.45 TRZEMESZNO - przyst. autobus. 13.46 TRZEMESZNO - przyst.
autobus./posesja 54/ 13.48 GRĘBOW - ujazdy 13.50 GRĘBÓW - /centrum wsi przyst.
autobus./ 13.55 ROZDRAŻEW - ZSP 14.00 MACIEJEW (posesja nr 3) 14.03 MACIEJEW
(centrum wsi, przyst. autobus. ) 14.06 MACIEJEW (skrzyżow. pod lasem) 14.08
ROZDRAŻEWEK (posesja nr 11) 14.11 ROZDRAŻEWEK (posesja nr 16) 14.12
ROZDRAŻEWEK (pętla, przystanek autobus.) 14.20 ROZDRAŻEW - ZSP Objaśnienia:
Kursuje: piątek - w dni nauki szkolnej 5. Autobus - zarejestrowany na co najmniej 70 osób /
w tym co najmniej 55 miejsc siedzących/ ROZKŁAD JAZDY DLA ZSP W
ROZDRAŻEWIE: godz. miejscowość 14.40 ROZDRAŻEW - ZSP /przesiad. ze szkoły
specjalnej/ 14.45 TRZEMESZNO - przyst. autobus. 14.46 TRZEMESZNO - przyst.
autobus./posesja 54/ 14.48 GRĘBOW - ujazdy 14.50 GRĘBÓW - /centrum wsi przyst.
autobus./ 14.55 ROZDRAŻEW - ZSP 15.00 MACIEJEW (posesja nr 3) 15.03 MACIEJEW
(centrum wsi, przyst. autobus. ) 15.06 MACIEJEW (skrzyżow. pod lasem) 15.08
ROZDRAŻEWEK (posesja nr 11) 15.11 ROZDRAŻEWEK (posesja nr 16) 15.12
ROZDRAŻEWEK (pętla, przystanek autobus.) 15.20 ROZDRAŻEW - ZSP Objaśnienia:
Kursuje: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek - w dni nauki szkolnej 6. Autobus - bus
zarejestrowany na co najmniej 14 osób ROZKŁAD JAZDY DLA ZSP W ROZDRAŻEWIE:
godz. km miejscowość 15.45 ROZDRAŻEW (przystanek MZK) 15.50 CHWAŁKI
(przystanek autobus.) 15.55 DĄBROWA (przystanek autobus) 16.00 CHWAŁKI (przystanek
autobus) 16.05 ROZDRAŻEW (przystanek MZK) Objaśnienia: kursuje od poniedziałku do
piątku - w dni nauki szkolnej.
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
•
•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
dowóz uczniów na basen, do teatru,kina wg zaistniałych potrzeb

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.31.00-4.
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:
31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie przewiduje się wpłacania wadium
III.2) ZALICZKI
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
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział oferenci, którzy
spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, w niżej wymienionym zakresie: 1. posiadają uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień: a) posiadają uprawnienia do
występowania w obrocie prawnym i prowadzenia działalności w zakresie
objętym niniejszym zamówieniem, b) posiadają certyfikat kompetencji
zawodowych w krajowym transporcie drogowym, zgodnie z ustawą z dnia 6
września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 poz. 1265, ze
zm.), c) posiadają licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego
osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym
(Dz. U. z 2012 poz. 1265, ze zm.), Ocena spełniania warunków udziału w
postępowaniu dokonywania będzie na zasadzie oceny spełnia / nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał
techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
tj.: a) wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia (licząc od dnia ukazania się ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych), a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonywali usługi odpowiadające swoim rodzajem i
wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonywali
przewozy regularne specjalne - dowożenie dzieci do szkół i udokumentują, że
wykonali te usługi z należytą starannością, Ocena spełniania warunków
udziału w postępowaniu dokonywania będzie na zasadzie oceny spełnia / nie
spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia winni posiadać co
najmniej: - autobusy w dobrym stanie technicznym (posiadającym aktualne
przeglądy techniczne) zarejestrowane: pierwszy na co najmniej 60 osób w tym
co najmniej 45 miejsc siedzących, drugi na co najmniej 70 osób w tym co
najmniej 55 miejsc siedzących, trzeci autobus - bus zarejestrowany na co
najmniej14 miejsc, - zapewnić dodatkowo autobusy rezerwowe w dobrym
stanie technicznym (z aktualnymi przeglądami technicznymi), posiadające
łącznie taką ilość miejsc jaka jest wymagana dla obsługi wszystkich tras Ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywania będzie na
zasadzie oceny spełnia / nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie, z posiadanymi
kwalifikacjami i uprawnieniami do prowadzenia pojazdów (uprawnienia
kategorii D), zgodnie z zapisami rozdziału III niniejszej siwz, do wykazu
należy dołączyć kserokopie dokumentów poświadczających dysponowanie
wymaganymi uprawnieniami. Ocena spełniania warunków udziału w
postępowaniu dokonywania będzie na zasadzie oceny spełnia / nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

informacja z banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek
bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, opłacona polisa lub inny dokument
ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywania będzie na
zasadzie oceny spełnia / nie spełnia.

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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
•

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;

•

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;

•

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.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów
przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie
dysponował wykonawca:
•

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

•

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny
podmiot 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;
•

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
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;

•

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

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.4.3.2)
•

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 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione 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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
•
•

1 - Cena - 90
2 - termin zapłaty - 10

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.rozdrazew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny
Zespół Szkół i Przedszkoli ul. Rynek 1, 63-708 Rozdrażew.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 10.12.2015 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Rozdrażew ul. Rynek 3, 63708
Rozdrażew, pokój nr 4.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
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

