Strona 1 z 7

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

Warszawa: Przewóz dzieci niepełnosprawnych (znak sprawy ZP56/16)
Numer ogłoszenia: 123683 - 2016; data zamieszczenia: 07.07.2016
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: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście , ul. Nowogrodzka 43, 00691 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 443 93 93, faks 22 443 94 85.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.srodmiescie.warszawa.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 dzieci niepełnosprawnych (znak
sprawy ZP- 56/16).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I) Opis przedmiotu
zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia
dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na trasie z
domu do szkoły, przedszkola, placówki oświatowej i z powrotem wraz z zapewnieniem im opieki w
czasie przewozu, we wszystkie dni nauki szkolnej, w okresie od dnia 01.09.2016 r. do dnia 31.08.2017
r., zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2016/2017. Dowozem objętych będzie 41 dzieci
niepełnosprawnych. Trasy przejazdu z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola, placówki
oświatowej i z powrotem, liczba przejazdów oraz wymogi odnośnie sposobu i rodzaju transportu z uwagi
na stopień niepełnosprawności dziecka określone zostały w formularzu oferty/załączniku do projektu
umowy. Szczegółowy zakres zmówienia określony został w załączniku nr 7 do SIWZ (projekt umowy). II)
Wymagania Zamawiającego dotyczące oferowanych usług: Usługi transportowe w zakresie dowożenia
dzieci niepełnosprawnych muszą być wykonywane pojazdami zgłoszonymi do licencji Wykonawcy na
wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i/lub zezwolenia Wykonawcy
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na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Usługi transportowe w zakresie dowożenia dzieci
niepełnosprawnych muszą być wykonywane co najmniej 12 pojazdami do przewozu osób zgłoszonymi
do licencji Wykonawcy na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób
i/lub zezwolenia Wykonawcy na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w tym co najmniej 5
pojazdami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych wyposażonymi w specjalistyczny
sprzęt (tj. w szyny do mocowania wózków dla osób niepełnosprawnych oraz rampy lub windy
umożliwiającej wjazd wózkiem z osobą niepełnosprawną do samochodu, pasy do mocowania wózków).
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 263.605,00 zł i
polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.
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: 31.08.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia 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
Wykonawca musi posiadać, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.), w zależności od przeznaczonych pojazdów do
realizacji zamówienia: - licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie
przewozu osób lub/i - zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. W
zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę tego warunku należy przedłożyć licencje na
wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób lub/i zezwolenie na
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (w zależności od przeznaczonych pojazdów do
realizacji zamówienia), zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
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(Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.). Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu
dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych przez
Wykonawcę dokumentów.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe, polegające na wykonaniu
w sposób należyty (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej umowy,
polegającej na przewozie dzieci niepełnosprawnych o wartości wykonanej umowy co najmniej
300.000,00 zł brutto. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę tego warunku
należy przedłożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych głównych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, o którym mowa powyżej, z podaniem: ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
(załącznik nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana
będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę
dokumentów.
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;
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• określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie
lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub
wykonanych nienależycie
Zamawiający określa usługi, których dotyczy obowiązek wykazania przez Wykonawcę w wykazie
usług oraz złożenia poświadczeń o należytym wykonaniu tych usług. W wykazie Wykonawca
musi wykazać, że wykonał w sposób należyty (a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną
umowę polegającą na przewozie dzieci niepełnosprawnych o wartości wykonanej umowy co
najmniej 300.000,00 zł brutto. Dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie są: - poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych
usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, - oświadczenie wykonawcy- jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o
którym wyżej mowa. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi
wskazane w wykazie wykonanych usług zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów.;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• 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;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
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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 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;
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;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• inne dokumenty
Dokumenty potwierdzające, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom Zamawiającego. W
celu potwierdzenia, że oferowane usługi transportowe w zakresie dowożenia dzieci
niepełnosprawnych będą wykonywane, pojazdami zgłoszonymi do: - licencji Wykonawcy na
wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i/lub - zezwolenia
Wykonawcy na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, Zamawiający żąda wykazu
przeznaczonych pojazdów do realizacji zamówienia. Złożony wykaz pojazdów ma potwierdzać,
że oferowane usługi transportowe w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych będą
wykonywane co najmniej 12 pojazdami do przewozu osób zgłoszonymi do licencji Wykonawcy
na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i/lub zezwolenia na
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w tym co najmniej 5 pojazdami przystosowanymi
do przewozu osób niepełnosprawnych wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt (tj. w szyny do
mocowania wózków dla osób niepełnosprawnych oraz rampy lub windy umożliwiającej wjazd
wózkiem z osobą niepełnosprawną do samochodu, pasy do mocowania wózków), Zamawiający
żąda wykazu przeznaczonych pojazdów do realizacji zamówienia, w którym należy wskazać
markę i model pojazdu, jego numer rejestracyjny, informacje czy pojazd jest przystosowany do
przewozu osób niepełnosprawnych oraz numer licencji Wykonawcy i/lub zezwolenia Wykonawcy
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do której został zgłoszony pojazd. Powyższe informacje potwierdzające, że oferowane usługi
odpowiadają wymaganiom Zamawiającego należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 6 do SIWZ.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) pełnomocnictwo, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, 2) jeżeli Wykonawca,
wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamówień publicznych, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi
zasobami w trakcie realizacji zamówienia oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia. Zasady składania ofert wspólnych przez Wykonawców, o których mowa w art.
23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1) W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego. Powyższe nie dotyczy wspólników
spółki cywilnej, w przypadku, gdy każdy wspólnik jest umocowany do samodzielnego reprezentowania
wspólników spółki cywilnej. (Szczegółowe zasady określone zostały w części IX SIWZ). 2) Wykonawcy,
którzy wspólnie ubiegają się o udzielenia zamówienia mogą łącznie spełniać warunki określone w art. 22
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3) W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku
Wykonawców, warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy musi spełniać każdy
z Wykonawców. (Oświadczenia i dokumenty o którym mowa w części V pkt 2 SIWZ składa każdy
wykonawca). 4) Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie przedkłada listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 r., Nr 50, poz. 331 ze zm.), albo informację 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 - 95
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2 - Czas podstawienia samochodu zastępczego - 5
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej
umowy dotyczące zmniejszenia liczby dzieci objętych dowożeniem i wynikające z tego zmniejszenie
wynagrodzenia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: a) zmian regulacji
prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, b) zmiany miejsca zamieszkania dziecka lub
zmiany szkoły, do której uczęszcza dziecko.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 00-691 Warszawa, ul.
Nowogrodzka 43, pok. nr 308. Formularz SIWZ jest bezpłatny.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.07.2016 godzina 10:00, miejsce: 00-691 Warszawa, ul. Nowogrodzka 43, Kancelaria Ogólna.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki
zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać
za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i
kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w
przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub
zobowiązał się do ich naprawienia.
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
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