Urząd Zamówień Publicznych
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
X

Zamieszczanie obowiązkowe
Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY
Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej

X

Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa: Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kopalniana 4
Miejscowość: Polkowice
Kod pocztowy: 59-100
Województwo: Dolnośląskie
Tel.: 076 845-15-78
Faks: 076 845-15-78
Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): www.kspolkowice.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli
dotyczy):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja rządowa centralna
Uczelnia publiczna
Administracja rządowa terenowa
Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
Administracja samorządowa
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Podmiot prawa publicznego
X Inny (proszę określić): gminna osoba prawna
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Przewozy zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe”
II.1.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Dostawy
Usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Zamówieniem objęte są usługi przewozu zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe od dnia
1.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

X

Przedmiot zamówienia składa się z 3 zamówień częściowych, tj.:
ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 1 – przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe
autobusem minimum 28 miejsc.
Wykonawca powinien dysponować co najmniej dwoma autobusami posiadającymi minimum 28 miejsca siedzące, z
klimatyzacją, wyposażonymi w system VIA TOLL. Rok produkcji pojazdów: nie starsze niż 2009r.
ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 2 – przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe
autobusem minimum 49 miejsc.
Wykonawca powinien dysponować co najmniej sześcioma autobusami posiadającymi minimum 49 miejsc siedzących,
wyposażonymi w klimatyzację, barek kawowy, WC, DVD, pilota, a także w system VIA TOLL. Rok produkcji
pojazdów: nie starsze niż 1998r.
ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 3 – przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe
autobusem minimum 39 miejsc.
Wykonawca powinien dysponować co najmniej trzema autobusami posiadającymi minimum 39 miejsc siedzących,
wyposażonymi w system VIA TOLL.
Informacje szczegółowe:
Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów związanych z noclegami i wyżywieniem kierowcy oferenta podczas
zleconych wyjazdów. Nie ponosi także opłat za tzw. „postojowe”. Wykonawca zobowiązuje się podstawić pojazdy na
terenie Polkowic w miejscu i czasie wyznaczonym w zapotrzebowaniu. Przed jak i po wyjeździe kierowca Wykonawcy
zobowiązany jest spisać stan licznika pojazdu co zostanie potwierdzone podpisem przedstawiciela Zamawiającego.
Zamawiający podaje przybliżone dane, przydatne do skalkulowania przedmiotu zamówienia:
- największa ilość kursów będzie miała miejsce na terenie województwa dolnośląskiego
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- wymagany będzie transport autokarów na oraz w trakcie kilkudniowych turniejów piłkarskich, także ogólnopolskich,
- wymagany będzie transport na oraz w trakcie pobytu na meczach kontrolnych na terenie kraju i za granicą (Niemcy,
Czechy), możliwe dwudniowe,
- transport na zimowe i letnie obozy sportowe na terenie kraju.
Wspólny słownik zamówień CPV:
60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
tak
nie X
(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego)
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających --II.1.5) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Główny przedmiot
60170000-0
Dodatkowe przedmioty
---------------------------------------------------------------------------------------II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy):
tak X liczba części: 3 1)
nie
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):
tak
nie X
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA2)
Okres w miesiącach:
data rozpoczęcia:

lub

/

/

dniach:

lub
(dd/mm/rrrr) lub zakończenia:

31.12.2013r. (dd/mm/rrrr)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy):
Wadium nie jest wymagane.
1)
W przypadku odmiennych dla poszczególnych części zamówienia postanowień dotyczących czasu trwania
zamówienia lub terminu wykonania lub kryteriów oceny ofert, zamawiający wypełnia załącznik I.
2)
Można nie wypełniać pkt II. 2, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia.
III. 2) ZALICZKI
nie X
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
tak
III. 3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 3)
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnią warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Należy wykazać i udokumentować należytą realizację w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej jednej usługi o podobnym
charakterze z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że ta usługa została wykonana należycie, (np. referencje).
3. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Należy wykazać dysponowanie sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia tj.:
a) co najmniej dwoma autobusami posiadającymi minimum 28 miejsc siedzących, z klimatyzacją, wyposażonymi
w system VIA TOLL. Rok produkcji pojazdów: nie starsze niż 2009r. (w przypadku zamówienia częściowego
nr 1)
b) co najmniej sześcioma autobusami posiadającymi minimum 49 miejsc siedzących, wyposażonymi w
klimatyzację, barek kawowy, WC, DVD, pilota, a także w system VIA TOLL. Rok produkcji pojazdów: nie
starsze niż 1998r. ( w przypadku zamówienia częściowego nr 2).
c) co najmniej trzema autobusami posiadającymi najmniej trzema autobusami posiadającymi minimum 39 miejsc
siedzących, wyposażonymi w system VIA TOLL ( w przypadku zamówienia częściowego nr 3).
4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Spełnią warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy.
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnią warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy.
Ocena spełnienia warunków udziału ma charakter eliminacyjny. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną
wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się
będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia oraz przedłożonych wraz z ofertą dokumentów
wymienionych poniżej.
3)

Zamawiający dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w zakresie dla niego niezbędnym; opis nie
musi dotyczyć każdego z warunków.
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 przedłożyć4):
X wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub
usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 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, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie

X wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót
budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:

x
x

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

x

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.

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał 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 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:

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym
wymaganiom należy przedłożyć5): Nie wymagane

4)

Zamawiający może żądać dokumentów niezbędnych do dokonania oceny spełniania warunku(ów) opisanego(ych) w
pkt III.3.
5)
Zamawiający może żądać dokumentów niezbędnych do potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty
budowlane odpowiadają określonym wymaganiom.

3/5

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika;
b) W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być dołączony dokument
ustanawiający przez Wykonawców chcących startować wspólnie wspólnego pełnomocnika;
c) W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty, tj.: oświadczenie o spełnieniu
warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy Pzp oraz dokument wymieniony w punkcie 1.2 lit. b muszą być złożone przez każdy podmiot;
d) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie
wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w sytuacji określonej w art.
26 ust. 2b ustawy; w przypadku kiedy Wykonawca powoła się na wiedzę i doświadczenie innego podmiotu,
oświadczenie tego podmiotu zawierać winno zobowiązanie do udziału w wykonywaniu części udzielanego
zamówienia w zakresie udostępnionego Wykonawcy potencjału;
e) Przedsiębiorcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są do załączenia umowy spółki cywilnej, celem
ustalenia osób uprawnionych do reprezentowania spółki;
f) Oświadczenia wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 3 Formularza ofertowego;
g) W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
zawierające wskazanie prowadzonej działalności gospodarczej.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad
50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne
nie X
tak
- należy przedłożyć
\ nie należy przedkładać
oświadczenie wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50% osób
niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg ograniczony
Przetarg nieograniczony X
Negocjacje z ogłoszeniem
Dialog konkurencyjny
Licytacja elektroniczna
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)
Liczba wykonawców
Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert6)
Najniższa cena
X
lub
Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie
Kryteria
1. CENA
2.

Znaczenie
100%

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna
tak
adres strony, na której będzie prowadzona:
nie X
IV. 3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy
nie X
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
………………………………………………………………………………………………………………
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
6)

Można nie wypełniać pkt IV.2.1, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia.
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IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia, (jeżeli
dotyczy): www.kspolkowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.,
ul. Kopalniana 4, 59-100 Polkowice
IV.4.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się
wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeżeli
dotyczy):
IV.4.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert (jeżeli dotyczy):
Data: 14.12.2012 r. (dd/mm/rrrr)
Godzina: 11:30
Miejsce: Sekretariat Klubu Sportowego Polkowice sp. z o.o., pok. 1.03, ul. Kopalniana 4, 59-100 Polkowice
IV.4.5) Termin związania ofertą

/
(dd/mm/rrrr) lub
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Do:

/

IV.4.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy):
IV.4.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej
(jeżeli dotyczy):
IV.4.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych (jeżeli dotyczy):
IV.4.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień
(jeżeli dotyczy):
IV.4.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania (jeżeli dotyczy):
Licytacja jednoetapowa
czas trwania:____________________________
Licytacja wieloetapowa
etap nr
czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu?

tak

nie

IV.4.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):
Data:
Miejsce:

/

/

(dd/mm/rrrr)

Godzina:

IV.4.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):
IV.4.13) Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):
IV.4.14) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy licytacji elektronicznej):
IV.4.15) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego (dotyczy licytacji elektronicznej):
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej
(jeżeli dotyczy):
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.
tak
nie X
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie zamówień Publicznych w dniu: 06.12.2012r.
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