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Cedry Wielkie: Świadczenie usługi dowozu wychowanków O środka

Rewalidacyjno Wychowawczego Żuławski Słonecznik do siedziby O środka

mieszcz ącego si ę w budynku szkoły podstawowej w Giemlicach w roku

szkolnym 2015-2016

Numer ogłoszenia: 180690 - 2015; data zamieszczenia: 1 7.07.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Cedry Wielkie , ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, woj. pomorskie, tel.

58 6836164, faks 58 6836166.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.cedry-wielkie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Świadczenie usługi dowozu wychowanków Ośrodka

Rewalidacyjno Wychowawczego Żuławski Słonecznik do siedziby Ośrodka mieszczącego się w budynku szkoły

podstawowej w Giemlicach w roku szkolnym 2015-2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1.Przedmiotem zamówienia jest

świadczenie usługi w zakresie transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cedry

Wielkie z domu do ośrodka i z ośrodka do domu w roku szkolnym 2015/2016 od dnia 01.09.2015 do dnia

24.06.2016 r., którzy realizują obowiązek szkolny, obowiązek nauki i obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w

placówkach oświatowych. Organizacja roku szkolnego jest uregulowana rozporządzeniem Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002r w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. 46 poz. 432 z późn.

zm.). 2.Dzieci niepełnosprawne mają być dowożone zgodnie z planem zajęć szkolnych we wszystkie dni nauki

szkolnej wynikające z kalendarza roku szkolnego 2015/2016 tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem przerw

świątecznych i dni ustawowo wolnych, najkrótszą trasą z domu do placówki oświatowej i po skończonych

zajęciach lekcyjnych z placówki oświatowej do domu. 3.Przewóz dzieci będzie się odbywał zgodnie z
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harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia

zmian do harmonogramu. 4.Przewóz uczniów niepełnosprawnych będzie realizowany wyłącznie pod opieką

opiekunów zatrudnionych przez Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Żuławski Słonecznik w Giemlicach.

Opieka nad dziećmi będzie sprawowana przez cały czas przewozu tj. od miejsca zamieszkania dziecka do

Ośrodka i z Ośrodka do miejsca zamieszkania. 5.Wykonawca usługi musi zapewnić punktualny, bezpieczny i

bezawaryjny przewóz dzieci niepełnosprawnych. Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali

optymalny rozkład jazdy dla poszczególnych kursów mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka

w podróży oraz z uwzględnieniem następujących założeń: a)dzieci powinny być dowiezione do placówki

oświatowej, w takim czasie, aby mogły punktualnie rozpocząć zajęcia lekcyjne zgodnie z obowiązującym je

szkolnym planem nauczania tj. w godzinach 7.00 do 9.00 b)po zakończeniu zajęć lekcyjnych dzieci powinny być

odebrane z placówki oświatowej bez zbędnego oczekiwania tj. w godzinach 13.30 do 15.00 c)szczegółowe

godziny kursów Wykonawca ustali z dyrektorem Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Giemlicach i

Organem Prowadzącym placówkę na postawie tygodniowego planu zajęć lekcji. Rozkład ten w zależności od

występujących potrzeb może ulegać korektom w ciągu roku szkolnego 6.Przewożonych będzie łącznie 20

uczniów w tym: 2 uczniów niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz 18 uczniów

niepełnosprawnych poruszających się samodzielnie. 7.Dzieci poruszające się na wózkach inwalidzkich pozostają

na nich również w czasie przewozu bądź mogą jechać na fotelu samochodu po przesadzeniu z wózka. 8.Pojazd,

którym dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca musi być wyposażony w: a)rampę lub windę umożliwiającą

załadunek i rozładunek wózka wraz z pasażerem oraz zapewnić bezpieczeństwo dzieciom w czasie podróży;

b)siedzenia pasażerów muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa i wysokie oparcia lub oparcia z

zagłówkami; c)pojazd ten musi zapewnić opiekunom swobodny dostęp do każdego dziecka w czasie jazdy. 9.W

przypadku niemożliwości podstawienia własnego środka transportu, Wykonawca zabezpieczy przewóz

spełniający wszystkie warunki wymagane w SIWZ. 10.W przypadku awarii autobusu na trasie i niemożliwości

dalszego kontynuowania jazdy ze względów technicznych, Wykonawca na swój koszt zapewni pojazd zastępczy.

11.Kierowcy prowadzący pojazdy muszą wykazywać się odpornością psychiczną na nietypowe, często głośne

zachowania dzieci oraz prowadzić pojazd w sposób łagodny by nie powodować u dzieci choroby lokomocyjnej.

12.Zamawiający wymaga aby każdy z autobusów posiadał sprawny wewnętrzny wideo monitoring 13.Pojazd

uczestniczący w dowozie musi odpowiadać warunkom przewozu osób niepełnosprawnych, musi posiadać ważną

opłaconą polisę ubezpieczeniową OC i NW oraz aktualne pozytywne badania techniczne. 14.Przewóz dzieci

niepełnosprawnych musi być dokonywany środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w

przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn.

zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób niepełnosprawnych. 15.Usługi przewozowe świadczone

w ramach niniejszego postępowania, muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym

zakresie, w szczególności: zapewnienie opieki w czasie przewozu w związku z przepisami ustawy z dnia 7

września 1991 r o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), przestrzeganie przepisów

ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 915 z późn. zm.) oraz ustawy z

dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późń. zm.) i ustawy z dnia 20

czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.). 16.Zamawiający szacuje,
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że łącznie w ciągu całego roku szkolnego długość trasy przejazdu wyniesie maksymalnie 18 658 km. Wielkość ta

służy wyłącznie do porównania ofert. 17.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez

Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia. 18.Wymagana jest należyta staranność przy realizacji

zobowiązań umowy. 19.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których

wykonanie powierza podwykonawcom. 20.Cenę oferty należy traktować jako stałą i niezmienną w okresie

obowiązywania umowy. 21.Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z

treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań,

które w jakikolwiek sposób mogą płynąć na cenę oferty lub realizację zamówienia.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamówienia uzupełniające obejmować będą swym zakresem przedmiotowym zamówienie podstawowe

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 24.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 800,00 zł (słownie:

osiemset zł 00/100) 2.Termin wniesienia wadium: 29.07.2015r do godz. 11:00 3.Wadium może być wniesione w

jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.: a)Pieniądzu - przelewem na

rachunek bankowy BS w Pruszczu Gdańskim nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019 b)Poręczeniach bankowych

lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze

poręczeniem pieniężnym c)Gwarancjach bankowych d)Gwarancjach ubezpieczeniowych e)Poręczeniach

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z poźn. zm.) 4.Wadium

wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany w ust. 3 lit. a. z podaniem tytułu

wadium - przetarg nieograniczony - dowóz dzieci do ORW 5.Wadium wniesione przez Wykonawcę w pieniądzu

Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6.Z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać

bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą,

zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46

ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7.Wadium dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie (np. konsorcjum)

może być wniesione przez jednego z nich. 8.Zamawiający wymaga, aby do oferty dołączony był dowód

wniesienia wadium. 9.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz (np. gwarancje bankowe lub
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ubezpieczeniowe) kopię dokumentu, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, należy załączyć

do oferty - oryginał dokumentu wadium należy złożyć w Kasie Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich.

10.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z

zastrzeżeniem pkt. 14. 11.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli wniesienie takiego zabezpieczenia jest przez

zamawiającego wymagane. 12.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez

Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez

Zamawiającego. 14.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa

w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego

stronie. 15.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została

wybrana: a)odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego

zabezpieczenia należytego wykonania umowy c)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust 1 ustawy oraz aktualne zezwolenie na wykonanie

krajowego, zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi lub licencję na wykonanie

krajowego transportu drogowego osób zgodne z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie

drogowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.).

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Za Wykonawcę posiadającego niezbędną wiedzę i doświadczenie Zamawiający uzna takiego, który w

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie wykaże się posiadanym doświadczeniem w realizacji: co

najmniej 2 usług o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia tj. przewozem

uczniów niepełnosprawnych do szkół przez okres co najmniej 6 miesięcy. Wykonane przez

Wykonawcę usługi muszą być wykonane lub są wykonywane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=1...

4 z 8 2015-07-17 10:20



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Za Wykonawcę posiadającego niezbędny potencjał techniczny uznany zostanie taki, który do oferty

załączy wykaz środków transportu - pojazdów, którymi Wykonawca dysponuje i do których Wykonawca

ma tytuł prawny sporządzony według wzoru zawartego w Rozdziale II SIWZ - potencjał techniczny.

Tytułem prawnym do pojazdu może być m.in.: prawo własności, umowa najmu, umowa leasingu, jak

również każda inna umowa cywilnoprawna dająca możliwość używania pojazdu przez Wykonawcę do

realizacji niniejszego zamówienia w ilości co najmniej 1 autobusu podstawowego + 1 autobus

rezerwowy wraz z oświadczeniem, że te pojazdy będą wykorzystywane do wykonywania zamówienia.

Pojazdy którymi Wykonawca będzie świadczył usługi przewozowe, muszą spełniać następujące

wymagania: a) są w pełni sprawne technicznie i posiadają aktualne badania techniczne potwierdzone

odpowiednim wpisem w dowodzie rejestracyjnym; b) są specjalnie oznakowane i przystosowane

konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażone w specjalistyczny sprzęt, tj.: szyny,

rampy lub windy, blokady oraz pasy do mocowania wózków, pojazdami samochodowymi, c)

wyprodukowane nie wcześniej niż w 2003 r d) posiadają co najmniej 12 miejsc siedzących.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Za Wykonawcę dysponującego osobami zdolnymi do wykonania zamówienia uznany zostanie taki,

który dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 2 kierowcami którzy będą uczestniczyć w realizacji

zamówienia - osobami posiadającymi następujące kwalifikacje: uprawnienia do kierowania pojazdami

silnikowymi kat. D - wg wzoru zawartego w Rozdziale II SIWZ - wykaz osób. Do wykazu należy

załączyć oświadczenie, że osoby wymienione w wykazie osób posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli

przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia

zgodnego z art. 22 ust. 1 ustawy zawartego w Rozdziale II SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

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

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=1...

5 z 8 2015-07-17 10:20



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;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

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;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
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o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

1. Formularz oferty; 2. W przypadku gdy Wykonawca polega 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 zobowiązany jest udowodnić

zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - na formularzu zgodnym z treścią

załącznika nr 9 do Rozdziału II SIWZ. W/w zobowiązanie musi został załączone do oferty w oryginale.; 3. Jeżeli

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów, o których mowa w Rozdziale I pkt. V ust. 1 lit. b SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione

w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert).

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 - 98

2 - Termin płatności faktury - 2

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w

przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych

warunków jej wprowadzenia: I.Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna: a)w przypadku wstrzymania

lub zawieszenia realizacji usługi przez Zamawiającego; b)z powodu siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej

Zamawiający rozumie, w szczególności burze, trzęsienie ziemi, powódź, pożar, epidemia lub inna katastrofa

naturalna, wojna wypowiedziana lub nie, zamieszki, działania wroga, sabotaż, inwazję, ograniczenia wynikające z

kwarantanny, strajki, lock - outy, działania władz naczelnych lub lokalnych, jeśli strona wywodząca wystąpienie
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siły wyższej powiadomiła drugą stronę po wystąpieniu okoliczności siły wyższej w terminie 7 dni kalendarzowych

od dnia jej wystąpienia. Okoliczności siły wyższej nie będą brane pod uwagę, jeżeli nie powiadomiono o nich

drugiej strony na piśmie jak określono powyżej; c)w przypadku wstrzymania realizacji usługi ze względu na

okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy; d)w związku z działaniem organów

administracji, w szczególności: odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,

uzgodnień bądź wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień po ustawowym terminie; e)w związku z koniecznością

zapewnienia finansowania zamówienia w sytuacji, gdy Zamawiający chwilowo nie będzie posiadał środków na

zapłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy; f)w przypadku wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu

wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeśli zmiany te są

korzystne dla Zamawiającego; g)z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie usług, które to

działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. II.Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy a)w przypadku

ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej przez ustawodawcę; III. Inne zmiany

a)zmiana podwykonawcy na etapie realizacji usługi, b)zmiany, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych

przez Zamawiającego IV. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjną -

organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych i osób

wskazanych do kontaktów między stronami. Wystąpienie okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. I, II, III nie

stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.cedry-wielkie.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy Cedry Wielkie,

ul. M.Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  29.07.2015

godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Cedry Wielkie w Cedrach Wielkich ul. M.Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry

Wielkie pok. Nr 17 ( sekretariat ).

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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