
Czerwionka-Leszczyny: Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego                           

w Wyrach w roku szkolnym 2015/2016 - Trasa Nr 5 
 

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: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9,                    
44-230 Czerwionka-Leszczyny, woj. śląskie, tel. 032 4295911, 4318105,                              
faks 032 4311760, 4318105. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.czerwionka-leszczyny.pl 
 Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje 

dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:                                             
Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach w roku szkolnym 2015/2016 
- Trasa Nr 5. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa dla dzieci z terenu Gminy                        
i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka i z Ośrodka w roku szkolnym 2015/2016 
tj. na trasie: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny/dzielnica Czerwionka - Ośrodek 
Rehablitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wyrach w okresie od 1 września               
2015 r. do 24 czerwca 2016 r. (łącznie 188 dni zajęć szkolnych).  
 
2. Długość trasy przejazdu w obie strony codziennie wynosi 51 km tj.: 2 x 25,5 km.  
 
 



3. Trasa przejazdu ma następujący przebieg: - rozpoczęcie - Gmina i Miasto 
Czerwionka-Leszczyny/dzielnica Czerwionka: ul. 3 Maja 85/5 (I przystanek) - 
sołectwo Bełk: ul. Palowicka 158b (II przystanek) - ul. Główna docelowo: Ośrodek 
Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczy w Wyrach ul. Bojdoła 3a                                        
(III przystanek).  
 

Droga powrotna: trasa przejazdu jak wyżej w odwrotnym kierunku.  
 

4. Ilość przewożonych dzieci: 2.  
 
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opieki nad przewożonymi dziećmi, 
bezpiecznego ulokowania dzieci w pojeździe oraz zapewnienie bezpieczeństwa 
podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu przez dzieci. 
 

W tym celu musi zapewnić na swój koszt 1 (jednego) opiekuna dzieci na całej trasie 
przejazdu w obie strony, przeszkolonego z pomocy przedmedycznej lub 
posiadającego dyplom pielęgniarki zawodowej/pielęgniarza zawodowego. 
Opiekunem dzieci musi być osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, która daje rękojmię bezpiecznego dojazdu dzieci do Ośrodka i z Ośrodka. 
 
6. Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 (jednym) pełnosprawnym autobusem 
lub busem, który umożliwi przewóz łącznie 3 (trzech) osób, bez kierowcy                              
(z miejscami siedzącymi dla wszystkich dzieci oraz 1 opiekuna).  
 
7. Autobus lub bus musi umożliwiać bezpieczny przewóz dzieci niepełnosprawnych             
i być dostosowany do rodzaju niepełnosprawności przewożonych dzieci.  
 

Musi spełniać następujące warunki : 
 

1) możliwość zamocowania specjalistycznego fotelika dla jednego dziecka;  
 

2) posiadanie pasów bezpieczeństwa dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności 
oraz wzrostu dzieci;  
 

3) możliwość zabrania wózków specjalistycznych. Wykonawca jest zobowiązany 
dostosować autobus lub bus do przewozu dzieci niepełnosprawnych na własny 
koszt.  
 

Ww. dotyczy również ewentualnego przywrócenia środka transportu do stanu 
pierwotnego.  
 
8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zamówienia sprawnym technicznie 
autobusem lub busem każdego dnia roboczego, z wyjątkiem okresów wolnych od 
zajęć. 
 
9. Dowóz i odwóz dzieci odbywać się będzie według harmonogramu ustalonego 
przez dyrektora Ośrodka, do którego Wykonawca jest zobowiązany się dostosować, 
przy założeniu, że dowóz uczniów rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż o godz. 
7:00 z pierwszego przystanku a przyjazd do Ośrodka nastąpi nie później niż o godz. 
7:50, oraz że powrót uczniów z Ośrodka odbywać się będzie pomiędzy godz. 15:00 - 
15:50.  
 
 



 
10. Przewozy rozliczane będą na podstawie podanej w ofercie przez Wykonawcę 
ceny brutto za 1km przejazdu (przewozu) usługi transportowej, obejmującej również 
koszt opiekuna.  
 
11. Zamawiający finansuje jedynie przewóz dzieci od pierwszego do ostatniego 
przystanku, zgodnie z trasą przejazdu. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu 
autobusu lub busu z bazy i do bazy Wykonawcy.  
 
12. Wykonawca zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego z rodzicami dzieci 
każdorazowo przed opuszczeniem bazy w celu ustalenia konieczności wykonania 
usługi w danym dniu. W tym celu Zamawiający przekaże w dniu podpisania umowy 
numery telefonów rodziców przewożonych dzieci.  
 
13. W przypadku braku konieczności wykonania usługi przewozowej dziecka 
zamieszkałego w dzielnicy Czerwionka długość trasy przewozu będzie wynosiła                   
46 km tj. 2 x 23 km.  
 
14. W przypadku braku konieczności wykonania usługi przewozowej dziecka 
zamieszkałego w sołectwie Bełk długość trasy przewozu będzie wynosiła 42 km                  
tj. 2 x 21 km.  
 
15. W przypadku braku konieczności wykonania usługi przewozowej za każdy dzień 
pozostawania Wykonawcy w gotowości technicznej wynagrodzenie będzie wyliczone 
jako iloczyn dziennej długości trasy podanej powyżej w pkt. 2 i 5% ceny jednostkowej 
brutto za 1 km podanej w ofercie.  
 
Uwaga! Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji niniejszego zamówienia 
długość trasy przejazdu, o której mowa w pkt.2 może ulec skróceniu w stosunku do 
długości określonej w pkt.2, najwyżej jednak o 18%. 

II.1.5)  

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających  

 
 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień 

uzupełniających 
 

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: 

Rozpoczęcie: 01.09.2015 r. 

 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

 Informacja na temat wadium:  

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium                           
w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100) w terminie do dnia 
28.07.2015 r. do godziny 10:30:00. 

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 
 

o Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej 
działalności lub czynności zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca 
posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego lub 
międzynarodowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób 
 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 

o – 
 

 III.3.3) Potencjał techniczny 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 

o Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
zostanie spełniony, jeżeli wykonawca będzie dysponował co najmniej               
1 (jednym) pełnosprawnym autobusem lub busem, posiadającym 
aktualne badania techniczne, który umożliwi przewóz łącznie 3 (trzech) 
osób, bez kierowcy (z miejscami siedzącymi dla wszystkich dzieci oraz 
opiekuna) 
 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 

o Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował:  
a) co najmniej jednym kierowcą autobusu lub busu posiadającym 
odpowiednie do oferowanego środka transportu prawo jazdy  
oraz  



b) co najmniej jednym opiekunem dzieci przeszkolonym z pomocy 
przedmedycznej lub posiadającym dyplom pielęgniarki 
zawodowej/pielęgniarza zawodowego.  
Opiekunem musi być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, pełnoletnia, dająca rękojmię bezpiecznego dojazdu dzieci do 
Ośrodka i z Ośrodka 
 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 

o - 

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 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; 

 
 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 
 

 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; 

 
 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 

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 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; 

 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; 

 



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 
 2. Rok produkcji pojazdu przeznaczonego do dowozu dzieci - 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 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru w następujących przypadkach:  

1) skrócenia długości trasy przewozu, przy czym skrócenie długości trasy przewozu 
może zostać spowodowane zmianą szczegółowego przebiegu trasy oraz 
przystanków lub zaprzestaniem dowożenia któregoś z dotychczas dowożonych 
dzieci, a także zmianą organizacji ruchu drogowego,  

2) gdy Wykonawca w trakcie realizacji umowy:  

a) zrezygnuje z Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

b) zmieni zakres wykonywanej przez Podwykonawcę części przedmiotu umowy                   
w sytuacji zmiany Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

W przypadkach, o których mowa powyżej w ppkt 2), przed podpisaniem stosownego 
aneksu do umowy Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,                          



iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki 
udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia: www.czerwionka-leszczyny.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Wydział Zamówień Publicznych,                    
ul. Dr. Rostka 7, 44-230 Czerwionka-Leszczyny. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
lub ofert: 28.07.2015 godzina 10:30,  

miejsce: oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Parkowej 9,                   
44-230 Czerwionka-Leszczyny (kancelaria - pokój Nr 5 parter). 

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:  

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

2. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.  

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej.  

4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 
ust.1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

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 

 

Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie 

Publicznych w dniu 17.07.2015 r.  

 


