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GMINA MIASTO ZGIERZ
Ogłoszenie nr 587262-N-2018 z dnia 2018-07-11 r.

teł. 42 7H 31 00. fax 42 714 31 15

Gmina Miasto Zgierz: Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Zgierza do szkół i ośrodków w roku
szkolnym 2018/2019.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub
działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i
zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa
w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo
ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib,
krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Zgierz, krajowy numer identyfikacyjny 472057721, ul. Plac Jana Pawła II 16 ,
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95-100 Zgierz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 427162854 w. 200, 7143200, e-mail estasiak@umz.zgierz.pl, faks
427 143 203.
Adres strony internetowej (URL): www.umz.zgierz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.umz.zgierz.pl/przetargi/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesianie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Oferta winna być złożona w
nieprzezroczystym opakowaniu (np. w kopercie zewnętrznej) w sposób określony w SIWZ
Adres:
Urząd Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie
dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta
Zgierza do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2018/2019.
Numer referencyjny: EM.271.22.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

11.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
11.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lab
określenie zapotrzebowania i wymagań jaw przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa polegająca na
dowozie i odwozie uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Zgierza, do szkół i ośrodków, w roku szkolnym 2018/2019,
w okresie od 3 września 2018 r. do 21 czerwca 2019 r. wraz z zapewnieniem opieki podczas transportu. Zamawiający
przewiduje podział zamówienia na dwie części. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części
zamówienia. Dowóz powinien się odbywać co najmniej 1 pojazdem dla części I zamówienia i co najmniej 2 pojazdami dla
części II zamówienia, mającymi zdolność przewozową, o której mowa w pkt. 4 opisu przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ i:
dowóz i odwóz uczniów na trasie dom-szkoła-dom wraz z organizacją i zapewnieniem opieki, z terenu miasta Zgierza we
wszystkie dni nauki szkolnej, nie wcześniej, niż od godz. 6:30 do: • Szkoły Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi
w Zgierzu przy ul. Piłsudskiego 1 - dla 1 ucznia • Szkoły Podstawowej nr 8 w Zgierzu przy ul. Leśmiana 1 - dla 1 ucznia
na wózku inwalidzkim • Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 46 - dla 9 uczniów
Przewidywana maksymalna długość trasy wynosi 69 km dziennie, w każdym dniu nauki, liczba dni przyjętych w okresie
realizacji zamówienia - 185 dni, łącznie w okresie wykonywania usługi 12765 km. CZĘŚĆ II: dowóz i odwóz uczniów na
trasie dom-szkoła-dom wraz z organizacją i zapewnieniem opieki we wszystkie dni nauki szkolnej nie wcześniej, niż od
godz. 6:30 do : • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących w Lodzi przy ul. Dziewanny
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24- dla 3 uczniów • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Łodzi przy ul.
Krzywickiego 20- dla 4 uczniów • Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi, ul. Niciarniana 2a - dla 1 ucznia.
Przewidywana maksymalna długość trasy - 256 km dziennie, w każdym dniu nauki, liczba dni przyjętych w okresie
realizacji zamówienia - 185 dni nauki, łącznie w okresie wykonywania usługi 47360 km. 4. WARUNKI WYKONANIA
ZAMÓWIENIA KAŻDEJ Z DWÓCH JEGO CZĘŚCI: 1) Wynagrodzenie Wykonawcy dla każdej z dwóch części
zamówienia ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego, które zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i
pozostaje niezmienne do zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia a Wykonawca nie może żądać podwyższenia
wynagrodzenia (z wyjątkiem okoliczności określonych w art. 632 §2 k.c.), chociażby w czasie realizacji zamówienia nie
można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów przedmiotu zamówienia. 2) Przedmiot zamówienia nie obejmuje dojazdu
Wykonawcy z jego bazy do pierwszego przystanku, ani powrotu z końcowego przystanku do bazy, a koszty wynikające z
tego tytułu obciążają Wykonawcę. 3) Dowozy uczniów odbywać się będą od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej
zgodnie z rozkładem jazdy opracowanym przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym, w sposób zapewniający
uczniom obecność w szkole (ośrodku), w czasie trwania lekcji (zajęć). Dowozy powinny być tak zorganizowane, aby na
początku trasy zabierany był opiekun, którego dla każdej części zamówienia organizuje i zapewnia Wykonawca. 4) Osoby
sprawujące opiekę powinny posiadać przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub udokumentowany
6-miesięczny okres doświadczenia w opiece nad osobami niepełnosprawnymi lub udokumentowany 6-miesięczny okres
doświadczenia w pracy z uczniem w szkole/przedszkolu. Obowiązków opiekuna nie może pełnić osoba kierująca
pojazdem. Opieka powinna być sprawowana podczas trwania każdego kursu. 5) Do obowiązków opiekuna należy: a)
opieka i nadzór podczas przewozu uczniów z miejsca zbiórki do szkoły/ośrodka, b) opieka i nadzór podczas przewozu
uczniów ze szkoły/ośrodka do miejsca zbiórki, c) zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów podczas
przejazdu, d) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami lub opiekunami prawnymi oraz Wydziałem Edukacji i Młodzieży
Urzędu Miasta Zgierza w sprawach dotyczących organizacji przewozów, e) niezwłoczne informowanie rodziców lub
opiekunów prawnych oraz Wydziału Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza o przypadkach stwierdzenia sytuacji
zagrażającej bezpieczeństwu przewozu uczniów. 6) Pojazdy muszą odpowiadać wymogom określonym w: a) art. 57 ust.l
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017, poz. 1260), b) § 46 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla
tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017, poz. 2355 z późn. zm.), c) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz.
2022 z późn. zm.). 7) Wykonawca powinien mieć zdolność przewozową: liczba wskazanych do przewozu uczniów plus
kierowca i opiekun w każdym pojeździe. Ilość miejsc w pojazdach powinna umożliwić przyjęcie dodatkowo do przewozu,
w ciągu roku szkolnego, co najmniej trzech uczniów w każdej części opisu przedmiotu zamówienia. 8) Wykonawca
powinien dysponować dla części I zamówienia pojazdem z miejscami na co najmniej 2 wózki inwalidzkie - z mocowaniem
uniemożliwiającym ich przesuwanie w czasie jazdy. 9) Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie w czasie nie
dłuższym niż 30 minut zapewnić pojazd zastępczy w przypadku awarii pojazdu, którym świadczył usługę transportową
oraz zapewnić ciągłość dowozu w trakcie realizacji zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 10)
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom przewożonym właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny.
UWAGA: Zamawiający wymaga, aby na czas i w zakresie realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił
na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane niżej czynności: kierowca pojazdu.

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:
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11.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w
całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

11.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3
ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień polegających na
powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 prawa zamówień publicznych w zakresie: dla części I
do wartości 53.151,43zł., dla części II do wartości 57.631,20 zł. i na warunkach - odpowiednio: - przez Wykonawcę
niepodlegającego wykluczeniu; - przez Wykonawcę spełniającego, odpowiednio i proporcjonalnie do charakteru i rozmiaru
zamówienia, warunki udziału w postępowaniu; - z zachowaniem, odpowiednio i proporcjonalnie do charakteru i rozmiaru
zamówienia, warunków umowy, jak w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.
11.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres,
na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-06-21

11.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
IIl.l) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów
Określenie warunków: W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają
kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej, właściwej dla realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia,
działalności zawodowej o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, tj.: - licencję lub zezwolenie na
wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz.
U. z 2016, poz. 1907 z późn. zm.);
Informacje dodatkowe
111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
111.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
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Określenie warunków: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykonali
(zakończyli wykonanie), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - dla
części I - co najmniej 1 usługę , odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia
(„związaną z przedmiotem zamówienia"), tj. przewóz osób niepełnosprawnych wykonywany w sposób ciągły ( w
okresie nie krótszym niż 6 miesięcy), dla części II - co najmniej 1 usługę , odpowiadającą swoim rodzajem usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia („związaną z przedmiotem zamówienia"), tj. przewóz osób niepełnosprawnych
wykonywany w sposób ciągły (w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy), potwierdzone dowodami określającymi, czy te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział
Wykonawcy, którzy dysponują następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi
dostępnymi Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia publicznego, w szczególności: - warunek dla części I dysponują co najmniej jednym pojazdem, przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, posiadającym
miejsce na co najmniej dwa wózki inwalidzkie z mocowaniem uniemożliwiającym ich przesuwanie w czasie jazdy; warunek dla części II - dysponuje co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do przewozu osób
niepełnosprawnych, posiadającymi miejsce na co najmniej dwa wózki inwalidzkie z mocowaniem uniemożliwiającym
ich przesuwanie w czasie jazdy; UWAGA: Wykonawca powinien mieć zdolność przewozową: liczba wskazanych do
przewozu uczniów plus kierowca i opiekun w każdym pojeździe. Ilość miejsc w pojazdach powinna umożliwić
przyjęcie dodatkowo do przewozu, w ciągu roku szkolnego, co najmniej trzech uczniów w każdej części opisu
przedmiotu zamówienia. 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy dysponują
osobami, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, tj. - warunek dla części I - dysponują
minimum 1 osobą posiadającą przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub udokumentowany
6-miesięczny okres doświadczenia w opiece nad osobami niepełnosprawnymi lub udokumentowany 6-miesięczny okres
doświadczenia w pracy z uczniem w szkole/przedszkolu, - dysponują minimum 1 kierowcą posiadającym uprawnienia
kategorii D; - warunek dla części II - dysponują minimum 2 osobami posiadającymi przeszkolenie w zakresie udzielania
pierwszej pomocy lub udokumentowany 6-miesięczny okres doświadczenia w opiece nad osobami niepełnosprawnymi
lub udokumentowany 6-miesięczny okres doświadczenia w pracy z uczniem w szkole/przedszkolu, - dysponują
minimum 2 kierowcami posiadającymi uprawnienia kategorii D
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
II 1.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
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