Chełm Śląski: Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Chełm Śląskiz
zapewnieniem opieki podczas przewozu do placówek oświatowych i z powrotem.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski, woj.
śląskie, tel. 032 2257503, faks 032 2257504.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmsl.pl
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów: www.chelmsl.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 uczniów niepełnosprawnych
z terenu Gminy Chełm Śląskiz zapewnieniem opieki podczas przewozu do placówek oświatowych i
z powrotem..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przewóz uczniów
niepełnosprawnych z terenu Gminy Chełm Śląski wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu
do : 1. Szkoły Podstawowej nr 8 w Mysłowicach Plac Wolności 3 2. Szkoły Podstawowej nr 13 w
Mysłowicach Brzęczkowicach ul. Hlonda 14 3 .Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmie Ślaskim ul.
Kolberga 1 4. Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Lędzinach ul. Paderewskiego 5
i z powrotem ; w dniach nauki szkolnej , w łącznej liczbie 8 uczniów z możliwością zwiększenia
ilości dowożonych uczniów (max 19 uczniów ) z przebiegiem dziennym 158 km . Dzieci odbiera
się z ustalonych z Zamawiającym miejsc zbiórek i odwozi z powrotem w ustalone miejsca ..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.34.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie:
07.09.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział
wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień b) posiadają
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia; d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie
z art. 24 Prawo Zamówień Publicznych e) w przypadku gdy wykonawcy będą wspólnie
ubiegać się o udzielenie zamówienia ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. f) ponadto wszyscy wykonawcy muszą złożyć
oświadczenia wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać
następujące dokumenty i oświadczenia: a) wypełnioną Kartę Ofertową stanowiącą załącznik
nr l do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; b) aktualny odpis z właściwego
rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert; c) umowy regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie; d) koncesję,
zezwolenie lub licencję jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia
lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem
publicznym zwanym dalej zamówieniem e) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą
wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień g) polisę lub inny dokument ubezpieczenia
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej; h) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat
usług a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających
swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich
wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów/ referencji min.1
potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (zał. nr 3)
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.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.chelmsl.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
Chełm Śląski ul. Konarskiego 2 41- 403 Chełm Śląski.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
28.08.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Chełm Śląski ul. Konarskiego 2 41- 403 Chełm
Śląski.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

